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 ادار اإلرسالة رئيس مجلس 

 

 

 األعزاء، للكهرباء الفلسطينية مساهمين/ السااد 

 

 والتقدير، التحية كل مني لكم

  .البناءو التقدم مسير  في النجاح ستمريو السنين تمضي

االعتنرا  التناريخي بفلسنطين  وهنو أجلن  منن كثيرا   ناضلنا عظيم بإنجاز 1061 العام هذا احتفلنا

 بالدولننة الكامننل االعتننرا  نحننو أولنن  كخطننو  ،المتحنند  األمننم فنني كدولننة مراقننر عيننر عضننو

 .واالحترام التقدير كل يستحق الذي النجاح بهذا لشعبنا فهنيئا   الفلسطينية،

 والعمننل والمثننابر  الجهنندب متوجننا   التجنناري التشننليل منننعلنن  أبننواس السنننة العا ننر   اليننوم إننننا

 .الدؤوس

 وسنننعمل الفلسننطينية، الشننركات أنجنن  مننن كواحنند  لشننركتنا المسننتمر التقنندم هننذا اليننوم نننر  إننننا

 الطليعنة فني ادائمنا   الشنركة هنذ  تظنل أن أجنل منن عملوسنن حققننا  النذي نجناحال اهنذ علن  لحفاظل

 .الفلسطينية األرض وسائر اللربية الضفة إل  وامتداادنا عملنا نشاط تطوير في وسنستمر

فني نجناح لالسنتمرار  الصنبركفاء  والفعالية والب  يتحل ادعم طاقم العمل الذي ادوما  إل إننا نسع  

 .عوائدهمالمساهمين وزيااد   هتم في رفع مستو  طموحاتنها، ويهذ  الشركة ورفعة  أ

 مركنز قنوي الينومنجند أن لندينا ، نمتلكهناإذا نظرنا إلن  جنواد  العمنل والمهنارات والخبنرات التني 

النجنناح والولننوى إلنن  األهنندا  تشنناركونا فنني  دعمكم وثقننتكم بننناوبنن، وأربنناح مجزيننة ومرضننية

 .المرجو 

لن  ادورننا فني تعزينز نمنو الشنركة وتطويرهنا للحصنوى علن  عوائند   ثابتين عإننا نعدكم بأن نبق

ثبتن   تنيكة الفني هنذ  الشنرللمسناهمين المالينة الحقنو  توفير الجهواد الالزمة في لنون أفضل و

 .يهاعل كمي نقدرها ونشكرتم الكوترسخ  جذورها بفضل ثقت

 

 خوري سعيد

 اإلدارة مجلس رئيس
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 المدير التنفيذي العام كلمة

 

 ،كرامال امساهمين

 لها لما فخر بكل العالم إليها ويتطلع الفلسطينيين لكل والحاضنة الدولة تزاى وما فلسطين كان  لقد

 فلسنطينية ادولنة لنفة علن  الحصنوى فني حقن  انتنزاع منن  نعبنا اعاسنتط حيث مميز ، مكانة من

 .1061 العام هذا الدولية المحافل وفي المتحد  األمم في عير عضو مراقر

 ونهنن  ب ، حلمنا طالما الذي العظيم االنجاز هذا العالم أنحاء كافة في الفلسطينيين لكل ابارك ننيإ

 .الكبير االنتصار بهذا كفلسطينيين انفسنا

 كننل تجنناوز فنني الفعليننة القنندر  لنندينا بننأن ،الماضننية سنننواتال منندار علنن  الشننركة نتننائج أثبتنن  لقنند

 التنوازن وتحقيق بالشركة النهوض أجل من بالعمل واالستمرار واجهتنا، التي والتحديات العقبات

 العمنل فني اسنتمراريتها علن  والحفناظ ،األرض علن  موجنواد  اسنتثمارية كقنو  لبقاءهنا المطلوس

 .توقف ادون

 ظهنرتأو ومقبولنة، جيند  يجابينةإ نتائج أظهرت السابقة السنوات مدار عل  المالية نابيانات أن كما

 .وراسخ قوي مالي مركز الشركة لد  نأ

 منن عائند تحقينق ذلك نتاج وكان بنجاح، وحققناها أهدافنا إنجاز من م1061 العام في استطعنا لقد

 وإادارتهنا للكهربناء الفلسنطينية بالشركة ثقتهم ويعزز المساهمين طموحات ويلبي مرض  األرباح

 .الطموحة

 فنني مسننتمرون فإننننا ،فلسننطين فنني الكهربنناء قطنناع تطننوير فنني المسنناهمة بأهميننة منننا وإيمانننا  

 اللربينننة الضنننفة فننني الكهربننناء لتوليننند محطنننة إلنشننناء المطلوبنننة االتفاقينننات إلنهننناء المفاوضنننات

 .فلسطينية وخبرات بأيدي أوسع مناطق لتشمل الشركة  عمل وتوسيع رئيسيين كمطورين

  قوين  لتبقن  وادعمهنا الشنركة  هنذ  قواعند ترسنيخ فني ساعدت التي  األطرا  جميع أ كر أن أواد

 فني باالسنتمرار ونعندكم بننا، ثقنتهم علن  األعنزاء مسناهمينا وأ نكر كمنا التحنديات، كنل وجن  فني

 .الفلسطيني  عبنا حيا  في المهم القطاع بهذا للرقي ا  تميز وبأكثر وج  أفضل عل  الجااد العمل

 وليد سلمان

 المدير التنفيذي العام
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 الملخص التنفيذي

 

 موجز عن الشركة. 1 

 

وفقا  للقوانين الفلسطينية، وذلنك بهند  انشناء محطنات لتوليند  6111تأسس  الشركة الفلسطينية للكهرباء في العام 

 .الفلسطينيةالكهرباء في مناطق السلطة الوطنية 

 

 المسناهمونويمتلنك % 33 ركة مساهمة عامة، يمتلنك المسناهمين منن الجمهنور نسنبة  الفلسطينية للكهرباء تعتبر

 %.16من القطاع الخاص 

 

ملينون  10رأس ماى راع لتشليل محطات توليد الكهرباء بكذ (الشركة التابعة) تأسس   ركة عز  لتوليد الكهرباء

المنزواد الفلسنطيني الوحيند  والتني تعتبنر الكهربناء عنز  لتوليند محطنة الشنركة التابعنةادوالر أمريكي، حيث تمتلنك 

 .حسر االتفاقيات الموقعة للكهرباء في عز 

 

 محطات مهمة في تاريخ الفلسطينية للكهرباء

9111 

  الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدواد  الشركةتأسيس. 

4002 

 واطا لمي 640بقدر   لمحطة توليد الكهرباء بدء التشليل التجاري.  

  أوى اجتماع للجمعية العموميةانعقااد. 

 البدء في تداوى سهم الشركة في سو  فلسطين لألورا  المالية. 

4002 

 أوى عملية توزيع أرباح عل  المساهمين. 

4002 

  يونيوالقصف الجوي الذي استهد  محوالت محطة توليد الكهرباء في. 

  عواد  السهم إل   مث التداوى عل  سهم الشركة في سو  فلسطين لألورا  المالية لحماية المساهمينتعليق

 .التداوى في نوفمبر

 أكتوبرفي  محطة توليد الكهرباء إعااد  تشليل. 

4002 

  الصيانة الرئيسية واالنتهاء منهاإجراء عمل. 

 1001محوى األخير كجزء من مهام اإللالح، بعد أحداث العام تركير ال. 

4001 

 االنتهاء من جميع أعماى الصيانة الرئيسية للتوربينات وضمان سالمة تشليلها. 

4090 

  تأسيس الشركة الفلسطينية لتوليد الطاقة المساهمة العامة المحدواد  في الضفة اللربية مع  ركاء ومستثمرين

 .من مجمل القطاعات الفلسطينية

4099 

  التوربينات اللازية والبخارية في نهاية العام  إلحد  اتمام عملية الصيانة الدورية من قبل  ركة سيمنز

1066. 

  والذي يقنوم بندعم المنظمنات والجمعينات االنسنانية وتشنجيع عمنل (إيجابي)إطال  قسم التطوير االجتماعي ،

 .المجتمع المحلي عل  جميع المستويات
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4094 

  ستيعاس كامل الطاقة الكهربائيةالمتبقية بنجاح من قبل سلطة الطاقة والمواراد الطبيعية التركير المحوالت. 

 لبخارية أحد التوربينات االتوربينات اللازية و ثنين مناتمام عملية الصيانة الدورية من قبل  ركة سيمنز ال

 .مارسفي 

  عز  في  هر نوفمبرقطاع خالى فتر  الحرس عل  النجاح في إادار  المحطة بكفاء  عالية وجاهزية تامة. 

 

 النظام البيئيالشركة و

فقا  لمتطلبات أوبك العمل وو ،ضمان الحفاظ عل  المعايير البيئية عند تشليل وليانة المحطة عل  نحرص ادائما  

 .ومتطلبات النظام البيئي الفلسطيني بالمعايير لتزامنا المطلقباإلضافة إل  ا ،ومعايير البنك الدولي

 

  الشركة موظفو 

هنو تطوير أاداء الموظفين سنوات مض  عل  بدء التشليل التجاري باأليدي والخبرات الفلسطينية، وكان وما زاى 

اللبننة األساسنية بالشنركة نظنرا  لطبيعنة األعمناى والواجبنات المختلفنة المناطنة بهنم، ويتمثنل ذلنك فني وضنع النننظم 

واإلجراءات التي تتناسنر منع طبيعنة العمنل، باإلضنافة إلن  تحديند احتياجنات التطنوير اإلاداري والفنني للمنوظفين 

والعمننل علنن  متابعتهننا وإجننراء تقييمهننا بشننكل مسننتمر بهنند  الكشننف عننن المعوقننات وإجننراء التطننوير الننالزم فنني 

 .المجاالت المطلوبة

، 1066نهاينة العنام  614، بعد أن كان عداد المنوظفين 1061حت  نهاية العام موظفا   651الشركة حاليا   في يعمل

ويحملنون الجيند  من اإلاداريين، المهندسين، الفنيين ورجاى األمنن، لنديهم المنتهالت والكفناءات إن معظم موظفينا 

 :النحو التاليوالموزعين عل  الشهاادات العلمية بما يتناسر مع طبيعة أعمالهم 

 

 

ي جمينع األقسنام الفنينة واإلادارينة، علن  مندار السننوات في االعتمااد عل  األيندي العاملنة الفلسنطينية كلينا  فننجحنا 

 .هذ  النجاحات بإذن هللا وهدفنا أن تستمرالسابقة ورؤيتنا 

 

 

 

 

 2 را ادرجة الدكتو

 2 ادرجة الماجستير

 86 ادرجة البكالوريوس

 10 ادرجة الدبلوم

 19  هاادات الكليات المهنية

 28 – 16 – 11 ثانوي –إعداادي  –ابتدائي 
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  محطة توليد الكهرباء

 

 والتشغيل الملخص الفني

فاء باحتياجات محافظات عز  من الطاقة يالهد  األساسي من إنشاء محطة عز  لتوليد الكهرباء هو اإل يعتبر

 .الطبيعيالكهربائية مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات الصناعية والنمو السكاني 

ظام الدور  المركبة، حيث تعتمد عملية االنتاج نب طوالامي 640تعمل محطة توليد الكهرباء بقدر  انتاجية تبلغ 

 .عل  أربعة توربينات عازية وتوربينين بخاريين لتشكل مجموعتين لتوليد الكهرباء

توسيع المحطة مستقبال  وزيااد  إنتاجها، تصميم البنية التحتية لمحطة توليد الكهرباء مرنا  بدرجة كافية ليسم  ب إن

اللاز الطبيعي والوقواد في عملية التشليل،  باستخدام كما أن التوربينات تم تصميمها لتعمل بنظام مزادوج يسم  

السلطة الوطنية الفلسطينية ادائماَ عل  ضرور  تنفيذ الخطة الخالة بتزويد محطة التوليد باللاز  الشركة تحثإن 

 .إل  زيااد  الكفاء  والتوفير في التكلفة والسعر عل  المستهلك تاديالطبيعي مما ي

إل  الحد من كمية الطاقة التي يمكن لسلطة الطاقة  1001قد أاد  تدمير اسرائيل لمحوالت محطة التوليد في العام ل

قام   1061خالى العام ، ستبدلة مقارنة بالمحوالت األلليةمن استيعابها وذلك بسبر عدم كفاء  المحوالت الم

استلالى سيتادي إل  مما محولي رفع ومحولي خفض،  وهي عبار  عن محوالتأربع تركير سلطة الطاقة ب

، وذلك بعد توفر كميات طميلاوا 610ال   660كهرباء والتي تبلغ ما بين المن محطة توليد  حاليا   الطاقة المنتجة

 .الوقواد الالزمة لتشليلها

لصيانة السنوية تقوم بها  ركة سيمنز لبرامج فهنالك  بكفاء  وإنتاجية عالية ولضمان استمرارية تشليل المحطة

 وتم تأجيل برنامج 1061تمكن  من إجراء برنامج واحد لصيانة توربينات المحطة خالى العام  والتيالسويدية 

 . 1063 لعاملالصيانة الثاني للربع الثاني 

قليلة من الوقواد الالزم لتشليل المحطة بشكل يومي، علما  بأن الكميات الموراد   ادخوى كميات 1061 هد العام 

  .محدواد  وال تكفي كمخزون احتياطي

والحفاظ عل  جاهزيتها للعمل بشكل ادائم  ،معدات المحطةعل  متابعة  بشكل مستمرتعمل  طواقم الصيانةإن 

 . ومستمر

 

 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية -2

 

 التنفيذية اإلدارة

 عضو مجلس اإلدارة،  وليد سلمان

 المدير التنفيذي العام 

  

 مدير عام محطة الكهرباء رفيق مليحة

 المدير المالي محمود النباهين
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 مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للكهرباء

 

 العنوان الكامل التمثيل المنصب األعضاء #

 سعيد خوري 6
رئيس مجلس 

 اإلادار 

 للطاقة  ركة فلسطين

 م.خ.م

 س ص التوليد، محطة الدين، لالح. ش النصيرات، عز ،

 فاكس ،336 رقم تحويل  1888100 هاتف 6331

1888106 

 نائر الرئيس  كري بشار  1

 عضو محمد مصطف  3

 عضو طار  العقااد 4

 عضو نبيل الصرا  5

 عضو هاني علي 1

 عضو مروان سلوم 6

 عضو  رحبيل الزعيم 8

 عضو وليد سلمان 1

  ركة كهرباء فلسطين

 القابضة

 س ص التوليد، محطة الدين، لالح. ش النصيرات، عز ،

 فاكس ،336 رقم تحويل  1888100 هاتف 6331

1888106 

 عضو عزام الشوا 60

 عضو سمير الشوا  66

 عضو فيصل الشوا 61

  ركة مورجنتي
 1 4158403 هاتف 830311 س ص عمان األرادن،

 + 111 1 4143066 فاكس+  111
 عضو خالد العسيلي 63

 هيئة التقاعد الفلسطينية عضو فارو  اإلفرنجي 64
 هاتف فلسطين، ملعر بجوار الثور ،. ش الرماى، عز ،

 1811463 فاكس ،1811161

 عضو إيااد بصل 65
مساهم من جمهور 

 المساهمين

 تلفاكس ،1848015 هاتف حيفا،. ش الرماى، عز ،

1840384 

     

 منن أكثنر أو% 6 يملكنون ممنن الجمهنور منن للمسناهمين اإلادار  مجلنس في مقاعد ثالث خصص  فقد للشركة نظام الداخليلل تبعا* 

 اجتمناع خنالى الشنركات مسنجل منع االتفنا  تنم حينث فقن،، مقعدين  لل تم التقرير هذا كتابة وق  وحت  الشركة، أسهم عداد إجمالي

 الفلسننطينية الشننركة فنني لهننا ثالثننا   ممننثال   فلسننطين كهربنناء  ننركة تعيننين علنن  1061 أبريننل 15 بتنناريخ عقنند الننذي العموميننة الجمعيننة

 جمهننور مننن ممننثال   يتننوفر حتنن  وذلننك عضننوا ، 65 اإلادار  مجلننس أعضنناء عننداد ويصننب  القانونيننة المتطلبننات السننتكماى للكهربنناء

 .المساهمين
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 1021العام  اجتماعات مجلس اإلادار  خالى

 وقنام فني نفنس الينوم العمومينة الجمعينة اجتمناع سنبق حينث ،1061 أبرينل 15 بتناريخ الشنركة إادار  مجلس انعقد

 المنالكين المسناهمين علن  المناى رأس قيمنة منن%  60 بنسنبة 1066عنن العنام  نقدينة أرباح بتوزيع تولية برفع

  .العمومية الجمعية اجتماع في القرار عل  المصاادقة وتم االجتماع، تاريخ حت  لألسهم

 

 العمومية الجمعية اجتماع موعد

 .1063 أبريل 13 الموافق الثالثاء يوم 1061 العام عن العمومية الجمعية اجتماع لعقد والمتوقع المقترح الموعد

 

 المستشار القانوني/ مدقق الحسابات الخارجي  -3

 

 2012مدقق الحسابات الخارجي للعام 

  ويونغ إرنس   ركة تعيين تم 1061أبريل  15منعقد بتاريخ ال العمومية الجمعية اجتماع في التصوي  بموجر

 .1061 العام عن الشركة حسابات لتدقيق خارجي كمدقق

 

 المستشار القانوني

 .و ركا  الزعيم  رحبيل األستاذ مكتر

 

 معايير سلوك العمل -4

 

 الشفافية

 المعلومات جميع عرض في الشفافية مبدأ تطبيق عل  فلسطين بورلة في أسهمها إادراج ومنذ الشركةالتزم  

 ،وتعليمات هيئة سو  رأس الماى الفلسطينية فلسطين بورلة في ب  المعموى اإلفصاح متطلباتل طبقا   المطلوبة

وذلك من نابع الحرص الشديد عل  ثقة مساهمينا بالشركة وتعزيز مبدأ الشفافية في عرض المعلومات والبيانات 

 السليمة القرارات اتخاذالمجاى أمامهم في  إلتاحةلجميع المساهمين والمستثمرين عل  حٍد سواء ادون استثناء 

 .بشكل عاادى  وأسهمهم الستثماراتهم والمدروسة

 انونيةااللتزامات الق

 .ال يوجد عل  الشركة الفلسطينية للكهرباء أية قضايا مرفوعة عل  اللير أو مرفوعة من اللير

 

 عالقات المستثمرين والعمل المجتمعي -5

 

 األرباح توزيع – المستثمرين عالقات دائرة

 1005 العنام مننذ المسنتثمرين عالقنات ادائنر  تطويرسيس وأكونها من الشركات التي قام  بت الشركة إادار تفتخر 

السباقة في تأسيس هذ  الندائر  التني تهنتم بقضنايا  ، حيث كان عل  لعيد الشركات المدرجة في بورلة فلسطين

تهم واسنئلتهم بجمينع الطنر  اواالتصاى بهنم منن خنالى ادائنر  مسنتقلة تجينر علن  استفسنار واهتمامات المساهمين

 .والوسائل المتاحة



 10 

لتوزيع األرباح علن  المسناهمين خنالى األعنوام السنابقة، معتمند  علن  أحندث  نجح  الشركة من تطبيق آلية جيد 

الوسائل المستخدمة في البنك الستالم األربناح بطريقنة سنهلة وميسنر  فني سنائر أرجناء فلسنطين منن خنالى فنروع 

، هنذا البنك القريبة للمسناهمين، كمنا اسنتطاع  منن تنوفير آلينة سنهلة لتحوينل األربناح للمسناهمين خنارج فلسنطين

 الشنركة فني كاحتيناطي عليهنا والبقناء محصنلة اللينر واألرباح لديها المحفوظة المساهمين حقو  الشركة وتضمن

 .األلوى حسر مطالباتهم تقديم عند للمساهمين لدفعها

 

 التقرير السنوي - للمساهمين المعلومات على الحصول آلية

 سنو  وهيئة فلسطين بورلةاقع االلكترونية لموال خالى من الخالة بالشركة المعلوماتجميع  عل  الحصوى يتم

 بمنا فني ذلنك ،الرئيسي في محطة الكهرباء بلز  الشركة مقر خالى منالشركة الفلسطينية للكهرباء وو الماى رأس

ويسنتطيع  ،السننوي العمومينة الجمعينة اجتمناع منن أسنبوعين قبنل للمسناهمين ادائمنا   تنوفري والنذي السننوي التقرير

 بحسنر) ننابلس  – هللا ورام – عنز : التالية األماكن من أيضا   السنوي التقريرنسخة من  عل  الحصوىالمساهمين 

 (.الصحف في الخصوص بهذا المنشور  اإلعالنات

 

 في المجتمع للكهرباء دور الشركة الفلسطينية

 إيجابي

 

نسنانية وتشنجيع الذي يقوم بدعم الجمعيات اإل( ابيإيج)قسم التطوير االجتماعي  1066العام  ىاطلق  الشركة خال

 .العمل المجتمعي في كل المستويات

 

تهتم الشركة الفلسطينية للكهرباء بدعم الندوات والمتتمرات واللقاءات في فلسطين التي تساعد فني تسنلي، الضنوء 

 . المعرفة والتكنولوجيا والتمويل واإلحصاءاتعل  القضايا الحيوية في الوطن الخالة ب

 

 المسؤولية االجتماعية المشتركة

 

إل  جانر مهماتنا، نحن نهد  إل  مساعد  وإفااد  مجتمعنا الفلسطيني عبر الوسائل المختلفة، نعمل جنبا  إل  جنر 

والمنندارس والجامعننات وبننرامج التنندرير التنني تعتبننر واحنند  مننن تلننك  محليننةمنع المرافننق التعليميننة والمتسسننات ال

تقاسننم  وذلننك بهند ، ين وفئنة الشننباس فني محطننة الكهربناءالوسنائل، وذلنك مننن خنالى اسننتقباى الطنالس والمختصنن

فني إبنداء المسنئولية للحفناظ علن  المسنتو  المتمينز لمحطنة  لمشناركة ارراءالمعرفة مع مجتمعنا وإتاحنة المجناى 

قنناادرين علنن  اكتسنناس الخبننر   سيصننبحوند تعمننل بأينندي فلسننطينية، إن المهندسننين والطننالس علنن  حنٍد سننواء تولين

لم تتوقف المحطة عنن اسنتقباى الوفنواد منن  1061، وخالى العام ليل التي تعمل بها المحطةالعملية في أنظمة التش

 .جميع الفئات
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  تكنولوجيا المعلومات

تما   مع معايير وتطبيقات نخصص  الشركة الفلسطينية للكهرباء قدرا  كبيرا  من موارادها للتأكد من أننا ادائما  

 . تكنولوجيا المعلومات اداخليا  وخارجيا  

 من يسهل مما األقسام جميع في الحديثة التكنولوجيا تطبيقإن قسم تكنولوجيا المعلومات التابع للمحطة يهد  إل  

الخدمات  من العديد تم  حوسبة األساس هذا الالزمة في أي لحظة، وعل  التقارير ال  والرجوع عملال متابعة

 .لحفاظ عل  النظام البيئيللتقليل من استخدام العمل الورقي بهد  ا في الشركة

وتجهيز عمل قسم تكنولوجيا المعلومات عل  تطوير العمل ببرنامج تخزين معلومات المحطة  2012خالى العام 

باإلضافة إل  القيام بتطوير مراقبة أاداء المعدات الهامة في المحطة، إضافية لعرفة التحكم المركزية بشا ات 

أورا  تسجيل التشليل اليومية لضمان جواد  البيانات المقدمة وحفظها واالستفااد  منها في التقارير الفنية 

المحوسر والمعتمد ادوليا  للولوى إل  حوسبة جميع أنظمة البدء باستخدام برنامج الصيانة تم والمراجعات، كما 

 .ومرافق العمل في المحطة

قسم تكنولوجيا المعلومات بتحديث وتعديل الموقنع االلكترونني للشنركة الفلسنطينية للكهربناء باسنتخدام أحندث يقوم 

 .اينلتوالل بشفافية وفعالية مع مساهمينا ومستثمرل، مما يجعل  أكثر مالءمة التكنولوجيا

 

 التوسع في الضفة الغربية والخطط المستقبلية -6

من الخبر  في تشليل وليانة محطة عز  لتوليد الكهرباء، قررننا المشناركة فني تطنوير  نركة لتوليند  بعد سنوات

 .الكهرباء في الضفة اللربية

تم التوقيع مع سلطة الطاقة والمواراد الطبيعية الفلسطينية عل  الوثنائق الضنرورية الالزمنة لتأسنيس محطنة لتوليند 

وإنننا ألنبحنا الكهرباء في الضفة اللربية، ونحن عل  استعدااد للبدء في تنفيذ هذا المشروع الهام كمطور رئيسي، 

المشنروع الحينوي  الرئيسية الالزمة لمبا ر  األعماى فني هنذافي المراحل النهائية إلنهاء وتوقيع جميع االتفاقيات 

 .والهام

 اداخننلادومننا   نات سيسنناعدنا علنن  إثبننات اسننتمرارإن خبراتنننا المهنيننة والمتطننور  إاداريننا  وفنيننا  علنن  امتنندااد السنننوا

 .وخارج فلسطين



 12 

 المساهمون  -7

 

 :من األسهم 5 % ألكثر من ونالمالك ونالمساهم

 نسبة المساهمة األسهمعداد  اسم الشركة

 %65 0099999,00 م.خ. ركة فلسطين للطاقة م

 

 

           4094-4099تحليل سجل المساهمين للعام 

 نسبة الملكية عدد األسهم عدد المساهمين المساهمين لنوع طبقا   األسهم توزيع

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 العام

 % 67 % 67 40,200,000 40,200,000 5 5 المساهمون المتسسون

 % 33 % 33 19,800,000 19,800,000 11,491 11,654 الجمهور

 % 100 % 100 60,000,000 60,000,000 11,496 11,659 اإلجمالي

  

 نسبة الملكية عدد األسهم عدد المساهمين تحليل الفئات المسجلة

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 العام

6 - 500 3,330 3,336 1,077,393 1,065,534 1.80 % 1.78 % 

506 - 000 6 5,726 5,603 4,135,275 4,047,692 6.89 % 6.75 % 

006 6 - 000 5 2,262 2,208 3,877,930 3,798,432 6.46 % 6.33 % 

006 5 - 000 60 160 172 1,134,577 1,214,802 1.89 % 2.02 % 

006 60 - 000 50 143 139 3,094,483 3,116,354 5.16 % 5.19 % 

006 50 - 000 600 13 15 971,343 1,135,843 1.62 % 1.89 % 

006 600 - 000 000 6 24 22 6,709,399 6,621,743 11.18 % 11.04 % 

 % 65.00 % 65.00 38,999,600 38,999,600 1 1 ما فو ف 6 000 006

 % 100 % 100 60,000,000 60,000,000 11,496 11,659 اإلجمالي
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 أداء سهم الشركة الفلسطينية للكهرباء -8

 

 4094-4002 سعر سهم الفلسطينية للكهرباء
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 4094-4002 حجم التداول على سهم الفلسطينية للكهرباء

 

 

 US$ 4.22 :4002 عام السهم إليه وصل سعر أعلى

 US$ 1..9  :4094أعلى سعر في العام  

 US$ 1..9 :4094سعر إغالق السهم عام 

 92.12%   :4094 نهاية العام السهم سعر على التغير نسبة
 

 

 4094 -4099 على سهم الشركة للعام مقارنة

 

 حوكمة الشركات

للمحافظة عل  الشركة وتطوير أادائها  ويتبن  مصالحهم مجلس اإلادار  يقوم بحماية حقو  مساهمين الشركةإن 

أن الشركة  ينمللمساهكما يضمن مجلس اإلادار   تنمية ألولها والمحافظة عل  ممتلكاتها،بالشكل الذي يضمن 

 .في ظل الظرو  االقتصاادية المتراديةجيد حت  مع األمل في الحصوى عل  عائد  تطور مستمرفي ستظل 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012

السنة

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

سهم

 عدد الصفقات عدد األسهم المتداولة قيمة التداول أدنى سعر أعلى سعر سعر اإلغالق سعر االفتتاح العام

 صفقة 99211 سهم 494.29921 دوالر 492119.21 دوالر 9.02 دوالر 9.42 دوالر 9.91 دوالر .9.9 4099

 صفقة 99.29 سهم 9922.9990 دوالر .99214924 دوالر 9.94 دوالر 1..9 دوالر 1..9 دوالر 9.91 4094
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لولها وزيااد  يقوم مجلس اإلادار  بتوجي  اإلادار  التنفيذية التخاذ الخطوات الكفيلة بالحفاظ عل  الشركة وأ

 .بما يتناسر مع تطورها األسس السليمة للحوكمة تدريجيا   يقوم بتطبيق كما أن المجلس ،موارادها

 

 4094مقارنة سهم الشركة مع مؤشر القدس للعام 

السياسننية  ظرو بننالتننأثرت  وقنند 1004 ننركة مدرجننة فنني بورلننة فلسننطين منننذ العننام  الفلسننطينية للكهربنناء

فلسنطينية للكهربناء قند حصنل علن   ال سنهمذلنك فنإن  بالرعم منن، والمتلير  كباقي الشركات المدرجة واالقتصاادية

 .مما أتاح لها تجاوز كل التوقعات والولوى إل  مستويات مستقر  والمستثمرين، ادعم وثقة المساهمين

 ن  منع مت نر القندس النذي نالحظ أن سنهم الشنركة يتما مت ر القدسما بين سهم الفلسطينية للكهرباء والمقارنة ب

عننند  هننذا العننام أيضننا  أن يللننق اسننتطاع سننهم الفلسننطينية للكهربنناءحيننث يتننأثر بننالظرو  السياسننية واالقتصنناادية، 

يندى علن  أن سنهم الشنركة يسنتحوذ علن  ثقنة المسناهم  وهنذا منا ،1061منن العنام مستو  جيند فني الربنع األخينر 

 .بالشركة وإادارتها الحكيمة

، والذي اعتمدت عينة الشركات المدرجة الداخلة في معاادلة احتساس عينة مت ر القدسضمن استمر سهم الشركة 

معنايير الشنروط و، حيث تطابقن  هنذ  المحندادات والعلمية محداد  وبأرقام ادقيقة عل  معاييربورلة فلسطين فيها 

 .مدخلة في العينة  ركة 65عل  سهم الشركة الفلسطينية للكهرباء لتكون ضمن  المنهجية

 

 

 

 

 4094سعر سهم الشركة خالل العام 
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 4094مؤشر القدس 

 

 لنتائج الماليةل عرض تفصيلي

 

سنوات من التحنديات والصنعاس ونحنن الينوم فني وضنع أفضنل ممنا كانن  علين  الشنركة قبنل ذلنك، وضنعنا  مرت

، ولكنننا األلعد  المحلينة واالقليمينة عل  جميعكل التليرات التي حدث   األزمات و لمجابهةالخط، واالجراءات 

 .ألبحنا أقو  ولدينا الخبر  والكفاء  لنقواد هذ  الشركة إل  بر األمان بثقة وإخالص

 

 4094م النتائج المالية للعا

الدائمة  مساهمينا ثقةمركزنا المالي وقو   ما وعدنا ب  من لنتكد، مثمر وجيد  تعتبر  1061النتائج المالية للعام 

 .استمرارنا في تحقيق النجاح بخط  ثابت و

المساهمين في تحقيق عوائد جيد   طموحنا وطموح يلب أاداءا   1061 للعام المالية البيانات نتائج أظهرتلقد 

 .المتميز العمل فريق خالى من الشركة أاداء قو  مد  يعكسو

  أرقام تتحدث عن الفلسطينية للكهرباء 

 4094 4099 4090 4001 4001 التفاصيل باألرقام

 8,414,541 $ 8,374,034 $ 6,782,383 $ 6,983,424 $ 6,278,138 $ صافي األرباح

 80,557,352 $ 78,142,811 $ 75,768,777 $ 74,986,394 $ 74,002,969 $ مجموع حقوق الملكية

 1.38 $ 1.19 $ 1.14 $ 1.04 $ 0.68 $ سعر إغالق السهم

 - 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ األرباح الموزعة

 - %10 %10 %10 %10 نسبة األرباح الموزعة
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 4094 للعام المدققة المالية والبيانات األولية المالية البيانات بين االختالف
 .ال يوجد اختال  بين البيانات المالية األولية والبيانات المالية المدققة

 

 النقدية األرباح توزيع

 

فلسطينية الالشركة  استطاع عل  مدار السنوات القليلة الماضية  االستقرار السياسي واالقتصااديرعم عدم 

، وإننا نعدكم بأننا سنقدم لكم المزيد خالى طموحاتهم تلبي مساهميها عل  أرباح وتوزيع إقرار من للكهرباء

 .األعوام القاادمة بإذن هللا

إل  جانر ذلك إننا نعمل عل  تحقيق  الشركة، هذ  لمستقبل بالنسبة مستقرو جيد 1062 للعام المالي وضعنا

رؤيتنا الهاادفة لزيااد  عوائد المساهمين من خالى السعي المتوالل لتطوير وزيااد  قدراتنا عل  تحقيق التوازن 

ألب  لدينا الخبر  والكفاء  للعمل في  حيث، بنا المحيطة واالقتصاادية السياسية الظرو  استقرار عدم ظلفي 

 .هذ  الظرو  ظل

 الشركة إدارة مجلس ألعضاء والحوافز المكافآت

 المكافذذآت هذذذ  صذذرف علذذى 42/02/4094 بتذذاريخ المنعقذذد اجتماعذذه فذذي اإلدارة مجلذذس موافقذذة تذذم وقذذد هذذذا

   .4099 العام عن لألعضاء والحوافز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :4094 – 4099عن األعوام  نسب التحليل المالية

 4094 4099 المالية النسبة

 0.024 030.0 السهم دوران معدل

 0.140 03100 ائد السهم الواحدع

 1.343 13.02 القيمة الدفترية للسهم الواحد

 1.028 03910 (مرة) الدفترية القيمة إلى السوقية القيمة

 0.716 03880 إلى إجمالي الموجودات الملكيةحقوق  نسبة

 0.104 03100 العائد على حقوق المساهمين

 

 األمريكي القيمة بالدوالر عضاءعدد األ األعضاء #

 79,900 $ 8 م.خ.م للطاقة فلسطين  ركة .6

 28,200 $ 3 القابضة فلسطين كهرباء  ركة عضو          . 1

 28,200 $ 1 مورجنتي  ركة .3

 14,100 $ 6 هيئة التقاعد الفلسطينية .4

 14,100 $ 6 الجمهور من مساهم .5

 164,500 $ 92 االجمالي
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 .409 العام موازنة

 

التزاماتها التعاقدية إادار   نحو وادائم رئيسي بشكل 1063 العام موازنة في تركز الشركة

الرعم من األزمة المالية التي تعاني وتعتمد عل  قو  اادارتها في تحقيق ذلك عل  والتشليلية، 

 ..الفلسطينيةمنها سلطة الطاقة والمواراد الطبيعية والسلطة والوطنية 

تتما   مع العوامل السابقة في تخصيص جزء من  1063كما أن استراتيجية الشركة في العام 

 .الموازنة لتنفيذ المهمة الرئيسية لدعم الخط، االستراتيجية التطويرية للشركة

 الضفة في الكهربائية الطاقة لتوليد محطة تطوير في استثمارها عل  أيضا   تركز الشركةإن 

 .والتي تعتبر من ضمن أهدا  الشركة التوسعية اللربية،

 

 

 4409البيانات المالية المدققة عن العام 

 



  
  

  
    

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 

  لمساهمة العامة المحدودةا الشركة الفلسطينية للكهرباء
 

 القـوائـم المالـيـة الموحدة
 

  ٢٠١٢كـانــون األول  ٣١
  
  



  
  
  

    

 العاملية عضو يف مؤسسة إرنست ويونغ
 

    ١٣٧٣صندوق بريد 
   بعالطابق السا

 الماصيون -مبنى باديكو هاوس 
 فلسطين  –رام اهللا 

 
   ٢٢٤٢١٠١١ ٩٧٠+:هاتف 
 : ٢٢٤٢٢٣٢٤ ٩٧٠+ فاكس

www.ey.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 إلى مساهمي تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة

والتي تتكون من ) الشركة(المرفقة للشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة الموحدة لقد دققنا القوائم المالية 
وقائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في  ٢٠١٢كانون األول  ٣١قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

لتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص ألهم السياسات المحاسبية حقوق الملكية الموحدة وقائمة ا
  .األخرىاإليضاحية والمعلومات 

  الموحدة اإلدارة عن القوائم المالية مجلس مسؤولية

وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية  الموحدة إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية
إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة الضروري  ةالرقابة الداخليباإلضافة إلى تحديد نظام الدولية، 

  .حتيال أو خطأإعن 

  مسؤولية مدققي الحسابات

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية . ستناداً إلى تدقيقناا الموحدة الماليةإن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم 
للتدقيق، وتتطلب منا هذه المعايير االلتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول 

  .خالية من األخطاء الجوهريةالموحدة بأن القوائم المالية 

إن . الموحدة التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم الماليةيتضمن 
جتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية ااختيار تلك اإلجراءات يستند الى 

 ةعند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في اإلعتبار نظام الرقابة الداخلي. سواء الناتجة عن اإلحتيال أو الخطأ الموحدة
بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف  الموحدةللمنشأة ذي الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية 

ق كذلك تقييم مالءمة السياسات يتضمن التدقي. للمنشأة ةبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخليإوليس بهدف 
 المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة، إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية

 . الموحدة

 .ن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأيإعتقادنا افي 

  الـــرأي

كانون  ٣١كما في للشركة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي  الموحدة رأينا، إن القوائم الماليةفي 
  .وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ٢٠١٢األول 

http://www.ey.com


  
  
  

    

 

 

 

 

  فقرات توكيدية

التفاقية شراء الطاقة،  وفقاًوحول القوائم المالية الموحدة المرفقة، ) ٨(كما هو مبين في إيضاح ودون إبداء تحفظ في رأينا، 
هي المشتري الوحيد لجميع إنتاج الشركة من الطاقة  )سلطة الطاقة(فإن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية 

تزويد الشركة بكتاب االعتماد البنكي المطلوب وفقاً بسلطة الطاقة تقم حتى تاريخ إصدار هذا التقرير، لم وهذا . الكهربائية
 . لتلك االتفاقية

جودات الشركة بشكل أساسي من حول القوائم المالية الموحدة المرفقة، تتكون مو) ٢٨(كذلك كما هو مبين في إيضاح 
قيمة هذه الموجودات من خالل عمليات الشركة وتحقق سترداد اوآالت ومعدات موجودة في غزة، إن إمكانية  ممتلكات

 .ستقرار الوضع السياسي واالقتصادي في غزةايعتمد على 

 

 
 الشرق األوسط  -   إرنست ويونغ

 
 
 
 

  ٢٠١٣آذار  ١٩
  فلسطين –غزة 



  
 

  الموحدة المالية القوائم هذه من جزءاً ٢٨ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تعتبر
  ١  

  الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة

  قائمة المركز المالي الموحدة
  ٢٠١٢كانون األول  ٣١كما في 

  
٢٠١٢  ٢٠١١    

  إيضاح  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

 الموجودات     
 موجودات غير متداولة     

  وآالت ومعدات ممتلكات ٤  ٦٩,٩٧٢,١٨٣  ٧٦,٨٧٣,٥٠٤
  موجودات غير ملموسة ٥  ٢,٥٢٣,٤٦٠  ١,٥٨٧,٥٨٤
  إستثمار في شركة حليفة  ٦  ١,٠٣٣,٤٤٥  ١,٠٠٨,٨٠٥

٧٣,٥٢٩,٠٨٨  ٧٩,٤٦٩,٨٩٣    

 متداولةموجودات      
 مواد ومخزون  ٧  ٧,٣٨٢,٦٨٨  ٦,٥٩٢,٨٥٥

 ذمم مدينة ٨  ٢٥,٦٩٠,٢٣٤  ٢٠,٠٥٣,٠٤٠
 موجودات متداولة أخرى ٩  ٧٤٨,٩٧٠  ٤,٦٧١,٤٥٦
  النقد المعادلنقد وال ١٠  ٥,١٧٣,١٦٠  ٦,٩٣٩,٦٦٨

٣٨,٩٩٥,٠٥٢  ٣٨,٢٥٧,٠١٩    
 مجموع الموجودات   ١١٢,٥٢٤,١٤٠  ١١٧,٧٢٦,٩١٢

      
 حقوق الملكية والمطلوبات     
 ملكية ال وقحق     

 رأس المال المدفوع ١١  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠
 حتياطي إجباريإ ١٢  ٧,٧٣٣,٢١٣  ٦,٨٩١,٧٥٩

 أرباح مدورة    ١٢,٨٢٤,١٣٩  ١١,٢٥١,٠٥٢
 مجموع حقوق الملكية   ٨٠,٥٥٧,٣٥٢  ٧٨,١٤٢,٨١١

      
 متداولةمطلوبات غير      

 طويل األجل ضقر ١٣  ٨,٨٠٠,٠٠٠  ١٧,٩٧٣,٣٩٣
 تعويض نهاية الخدمة مخصص ١٤  ٢,٠٨٩,٠٢٢  ١,٩٢٠,٣٥٨
  تسهيالت ائتمانية تستحق بعد عام  ١٥  -  ٢,٨٤٩,٠٠٠

١٠,٨٨٩,٠٢٢  ٢٢,٧٤٢,٧٥١    
 مطلوبات متداولة     
 أقساط قرض طويل األجل تستحق خالل عام ١٣  ٢,٢٠٠,٠٠٠  -

  تسهيالت ائتمانية تستحق خالل عام  ١٥  -  ١,٥٠١,٠٠٠
 مطلوبات متداولة أخرى  ١٦  ١٨,٨٧٧,٧٦٦  ١٥,٣٤٠,٣٥٠
٢١,٠٧٧,٧٦٦  ١٦,٨٤١,٣٥٠     
 مجموع المطلوبات   ٣١,٩٦٦,٧٨٨  ٣٩,٥٨٤,١٠١

 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات   ١١٢,٥٢٤,١٤٠  ١١٧,٧٢٦,٩١٢
  



  
 

  الموحدة المالية القوائم هذه من جزءاً ٢٨ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تعتبر
  ٢  

  الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة

  قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة
  ٢٠١٢كانون األول  ٣١المنتهية في  للسنة

 
 
      
   ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      اإليرادات 
 ٢٩,٨٩٠,٨٩٦  ٣٠,١٦٧,٩٢٨  ١٧ الكهربائيةالطاقة توليد 

 )٢١,٠٠٤,٠٣٨(  )١٥,٤١٥,٢٧٠(  ١٨ مصاريف تشغيلية

   ٨,٨٨٦,٨٥٨  ١٤,٧٥٢,٦٥٨ 
      

 ٩٦٣,٨٣٢  ١,٢٣٨,٠٧٥   فوائد على الذمم المدينة المستحقة من سلطة الطاقة 
 )١,٢٢٠,٨٤٩(  )٨٦٤,٩٠٩(   مصاريف تمويل 

 -  )٧,٣٣٢,٧٣١(  ٨  مخصص تدني ذمم مدينة
 )٢١٨,٧٧٢(  )٢٤٨,٦٩٣(  ٦  حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة

 )٣٧,٠٣٥(  ٨٧٠,١٤١  ١٩ أخرى )مصاريف( إيرادات
 ٨,٣٧٤,٠٣٤  ٨,٤١٤,٥٤١   ربح السنة

  

 -  -   بنود الدخل الشامل األخرى 
 ٨,٣٧٤,٠٣٤  ٨,٤١٤,٥٤١   الدخل الشامل للسنةإجمالي 

      

 ٠,١٤  ٠,١٤  ٢٠ الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
  



  
 

  الموحدة المالية القوائم هذه من جزءاً ٢٨ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تعتبر
  ٣  

  الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة

  في حقوق الملكية الموحدةقائمة التغيرات 
  ٢٠١٢كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  
  مجموع

  حقوق الملكية
  أرباح 
  مدورة

  
  احتياطي 
  إجباري

  
  رأس المال
  المدفوع

  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي
       ٢٠١٢ 

 بداية السنةالرصيد في   ٦٠,٠٠٠,٠٠٠   ٦,٨٩١,٧٥٩  ١١,٢٥١,٠٥٢  ٧٨,١٤٢,٨١١
 الدخل الشامل للسنةإجمالي  -  -  ٨,٤١٤,٥٤١  ٨,٤١٤,٥٤١

 حتياطي اإلجباريالمحول الى اإل -  ٨٤١,٤٥٤  )٨٤١,٤٥٤(  -

 )٢١إيضاح (أرباح نقدية موزعة  -  -  )٦,٠٠٠,٠٠٠(  )٦,٠٠٠,٠٠٠(
 السنةنهاية الرصيد في   ٦٠,٠٠٠,٠٠٠  ٧,٧٣٣,٢١٣  ١٢,٨٢٤,١٣٩  ٨٠,٥٥٧,٣٥٢

        
       ٢٠١١ 

 بداية السنةالرصيد في   ٦٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦,٠٥٤,٣٥٦  ٩,٧١٤,٤٢١  ٧٥,٧٦٨,٧٧٧
 الدخل الشامل للسنةإجمالي  -  -  ٨,٣٧٤,٠٣٤  ٨,٣٧٤,٠٣٤

 حتياطي اإلجباريالمحول إلى اإل -  ٨٣٧,٤٠٣   )٨٣٧,٤٠٣(  -
 )٢١إيضاح (أرباح نقدية موزعة  -  -  )٦,٠٠٠,٠٠٠(  )٦,٠٠٠,٠٠٠(

 نهاية السنةالرصيد في   ٦٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦,٨٩١,٧٥٩  ١١,٢٥١,٠٥٢  ٧٨,١٤٢,٨١١
 

   



  
 

  الموحدة المالية القوائم هذه من جزءاً ٢٨ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تعتبر
  ٤  

  الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة

  قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 ٢٠١٢كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  

٢٠١٢  ٢٠١١      
   إيضاح   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

 أنشطة التشغيل     
 ربح السنة      ٨,٤١٤,٥٤١  ٨,٣٧٤,٠٣٤

 :تعديالت     
 مخصص تعويض نهاية الخدمة     ٢٥٠,٠٩٩  ٢٤٦,٢٢٢

 ممتلكات وآالت ومعدات ستهالكإ     ٦,٩٣١,٩٥١  ٦,٩٤٣,٦٢٨
 إطفاءات     ١٦٧,٩٢٧  ٢٧١,٢٦٣

 مصاريف تمويل      ٨٦٤,٩٠٩  ١,٢٢٠,٨٤٩
  تدني ذمم مدينة مخصص      ٧,٣٣٢,٧٣١   -
  مخصصات ال لزوم لها     )٩٦٩,٨١١(   -

  حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة      ٢٤٨,٦٩٣   ٢١٨,٧٧٢
٢٣,٢٤١,٠٤٠  ١٧,٢٧٤,٧٦٨      

 :التغير في رأس المال العامل     
 ذمم مدينة     )١٢,٩٦٩,٩٢٥(  ٢,٥٨٥,١٥٢

 موجودات متداولة أخرى     ٢,٥١٥,١٦١  )٨٥٢,٣٩٣(
 مواد ومخزون      )٧٨٩,٨٣٣(  )٣٢٦,٣٠٧(

 مطلوبات متداولة أخرى     ٣١٠,٧١٣  ٤,٢٦٠,٣٣٦
 دفعات تعويض نهاية الخدمة     )٨١,٤٣٥(  )١٢١,٠٥٠(

١٢,٢٢٥,٧٢١  ٢٢,٨٢٠,٥٠٦ 
 أنشطة التشغيلمن صافي النقد     

   
 أنشطة االستثمار  

 وآالت ومعدات ممتلكات شراء      )٣٠,٦٣٠(  )٢٠,٥٧٢(
  إستثمار في شركة حليفة     -  )١,١١٥,٠٠٠(
 أنشطة االستثمار المستخدم فيصافي النقد      )٣٠,٦٣٠(  )١,١٣٥,٥٧٢(

   
 أنشطة التمويل  

  األجل  قرض طويل      -   ١١,٠٠٠,٠٠٠
 تسديد أقساط قرض طويل األجل     )٦,٩٧٣,٣٩٣(  )٣٣,٥٧١,٦٠٧(

  تسهيالت ائتمانية      )٤,٣٥٠,٠٠٠(  ٤,٣٥٠,٠٠٠
 مصاريف تمويل مدفوعة     )٨٦٤,٩٠٩(  )٨٦٢,٣٨٦(
 أرباح موزعة     )١,٧٧٣,٢٩٧(  )١,٥٥٥,١٦٨(

 المستخدم في أنشطة التمويل صافي النقد     )١٣,٩٦١,٥٩٩(  )٢٠,٦٣٩,١٦١(

 في النقد والنقد المعادلالزيادة  ) النقص(     )١,٧٦٦,٥٠٨(  ١,٠٤٥,٧٧٣

٦,٩٣٩,٦٦٨  ٥,٨٩٣,٨٩٥ 
 النقد والنقد المعادل في بداية السنة     

٥,١٧٣,١٦٠  ٦,٩٣٩,٦٦٨ 
 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة  ١٠  

  



  
 

  ٥

  العامة المحدودةالشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة 

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٢كانون األول  ٣١

  عام .١
جلت لدى مراقب الشركات سفي مدينة غزة، و) الشركة(تأسست الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة المحدودة 

كشركة مساهمة عامة ) ٥٦٣٢٠٠٩٧١( تحت رقم ١٩٢٩لقانون الشركات لعام  وفقاً ١٩٩٩كانون األول  ١٤بتاريخ 
  . محدودة

تتلخص أهداف الشركة الرئيسية في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والقيام باألعمال 
  . الضرورية إلنتاج وتوليد الكهرباء

من السلطة الوطنية الفلسطينية على  )الشركة التابعة(حصلت شركة غزة لتوليد الكهرباء المساهمة الخصوصية المحدودة 
سنة ابتداء من  ٢٠حق حصري لتوليد الطاقة الكهربائية في قطاع غزة لصالح مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ولمدة 

، مع إمكانية تمديد فترة الحق ٢٠٠٤آذار  ١٥في  )المحطة(تاريخ بدء األعمال التجارية لمحطة الطاقة الكهربائية 
  . سنوات ٥رتين إضافيتين مدة كل منها الحصري لفت

 % ٦٤,٩٩ للطاقةالمحدودة حيث تملك شركة فلسطين الخصوصية المساهمة للطاقة تعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين 
  .للطاقةيتم توحيد القوائم المالية للشركة مع القوائم المالية لشركة فلسطين . مال الشركةمن رأس

  .٢٠١٣آذار  ١٩القوائم المالية الموحدة للشركة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  عتمادإتم 

  القوائم المالية الموحدة .٢
كانون  ٣١تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة الفلسطينية للكهرباء وشركة غزة لتوليد الكهرباء كما في 

تأسست شركة غـزة لتوليد الكهرباء كشركة مساهمة خصوصية محدودة في . والمملوكة بالكامل للشركة ٢٠١٢األول 
دوالر أمريكي للسهم  ١٠رها سمية مقداإسهماً بقيمة  ٦,٠٠٠,٠٠٠برأسمال مصرح به يتألف من  ١٩٩٩مدينة غزة عام 

  .دالواح
  
  الموحدة أسس إعداد القوائم المالية  ١. ٣

الصادرة عن مجلس معايير  معايير التقارير المالية الدوليةوشركتها التابعة وفقاً لتم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة 
  .المحاسبة الدولية

  .تم إعداد القوائم المالية الموحدة بالدوالر األمريكي ويمثل العملة األساس للشركة
  .تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية

  القوائم الماليةأسس توحيد   ٢. ٣
  . الشركة التابعة هي شركة تمتلك الشركة القدرة على التحكم في سياساتها المالية والتشغيلية

  . يتم إعداد القوائم المالية للشركة والشركة التابعة للسنة المالية ذاتها وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة
، وهو التاريخ الذي أصبح فيه للشركة قدرة السيطرة على اإلستحواذتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة من تاريخ ي

يستمر توحيد القوائم المالية للشركة التابعة حتى تاريخ التخلص من هذه الشركة التابعة وهو التاريخ الذي . شركتها التابعة
  .تها التابعةتفقد فيه الشركة السيطرة على شرك

واألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت مع الشركة  المصاريفستبعاد كافة األرصدة والمعامالت واإليرادات وإتم ي
  . التابعة والمتحققة كموجودات

    



  
 

  ٦

  التغيرات في السياسات المحاسبية   ٣.  ٣
لشركة مطابقة لتلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم الموحدة لإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية 

هذا ولم ينتج عن تطبيق . معيار التقارير المالية الدولي التاليبتطبيق  الشركةالسابقة، باستثناء قيام  الموحدة المالية للسنة
  .هذا المعيار أئر على المركز أو األداء المالي للشركة

 
 متطلبات إضافية لإلفصاح عن إلغاء اإلعتراف –اإليضاحات : األدوات المالية) ٧( معيار التقارير المالية الدولي رقم

يتطلب هذا التعديل إفصاحات إضافية حول الموجودات المالية التي تم تحويلها ولكن لم يتم إلغاء اإلعتراف بها لتمكين 
م إلغاء اإلعتراف بها واإللتزامات المرتبطة مستخدم القوائم المالية للشركة من فهم العالقة مع هذه الموجودات التي لم يت

باإلضافة إلى ذلك، يتطلب التعديل إفصاحات حول استمرار تدخل المنشأة في هذه الموجودات التي تم إلغاء . بها
ينبغي تطبيق هذا المعيار للفترات . لتمكين مستخدمي القوائم المالية من تقييم طبيعة التدخل ومخاطره اإلعتراف بها

لم ينتج عن تطبيق هذا التعديل أي أثر على عرض القوائم المالية . ٢٠١١ة التي تبدأ في أو بعد أول تموز المالي
  .على المركز أو األداء المالي للشركة ولم يؤثرللشركة، 

  
مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من قبل  أصدر
إن المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقها، عند سريان مفعولها، أثر على المركز أو . الشركة

 :للشركةالموحدة الية األداء المالي أو حول إفصاحات القوائم الم
 

 )المعدل(عرض بنود الدخل الشامل األخرى ) ١(معيار المحاسبة  الدولي رقم 

إلى تغيير طريقة عرض بنود الدخل الشامل األخرى في ) ١(يقضي التعديل في معيار المحاسبة الدولي رقم 
مة الدخل في المستقبل عن البنود األخرى مجموعات، بأن يتم فصل تلك البنود التي يمكن قيدها أو إعادة تصنيفها في قائ

إن هذا . المالي اسيؤثر هذا التعديل على العرض ولن يؤثر على أداء الشركة أو مركزه. التي ال يمكن إعادة تصنيفها
  . ٢٠١٢تموز  ١ أو بعد التعديل نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في

 
 )المراجع(لمالية غير الموحدة القوائم ا) ٢٧(معيار المحاسبة الدولي رقم 

القوائم المالية الموحدة ومعيار التقارير المالية  – ١٠معيار التقارير المالية الدولي رقم (نتيجة إلصدار المعايير الجديدة 
- ، فقد تمت إعادة تسمية معيار المحاسبة الدولي رقم )االفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى – ١٢ الدولي رقم

وائم المالية غير الموحدة في طريقة المحاسبة عن الشركات التابعة والشركات تحت السيطرة المشتركة الق – ٢٧
سيصبح هذا المعيار . ال تقوم الشركة بإصدار قوائم مالية غير موحدة. والشركات الحليفة في القوائم المالية المنفصلة

  .٢٠١٣نون الثاني نافذ المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كا
 

 )المراجع(اإلستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة ) ٢٨(معيار المحاسبة الدولي رقم 

ومعيار التقارير المالية الترتيبات المشتركة   – ١١معيار التقارير المالية الدولي رقم (نتيجة إلصدار المعايير الجديدة 
، فقد تمت إعادة تسمية معيار المحاسبة الدولي رقم )االفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى – ١٢الدولي رقم 

اإلستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة، ويوضح كيفية تطبيق طريقة حقوق الملكية على اإلستثمار  - ٢٨
ر نافذ المفعول للفترات المالية التي تبدأ في سيصبح هذا المعيا. في المشاريع المشتركة باإلضافة إلى الشركات الحليفة

  .٢٠١٣أو بعد أول كانون الثاني 
   



  
 

  ٧

 
  )تعديالت(تقاص الموجودات المالية والمطلوبات المالية  –االفصاحات  )٧(ية  رقم لمعيار التقارير المالية الدو

التقاص والترتيبات المتعلقة بذلك في حقها المعلومات المتعلقة ب ح عناأن تقوم المنشأة باالفص تالتعديال هتطلب هذت
مفيدة في تقدير بمعلومات فصاحات مستخدمي القوائم المالية اإلهذه سوف تزود ). الضماناتاتفاقيات على سبيل المثال (

ان االفصاحات الجديدة مطلوبة . للمنشأه على المركز المالياتفاقيات تسوية الموجودات والمطلوبات بالصافي أثر 
. العرض: ت الماليةااألدو) ٣٢(ية المعترف بها والتي يتم تقاصها بموجب معيار المحاسبة الدولي لوات المالجميع األد

تنطبق هذه اإلفصاحات أيضاً على األدوات المالية المعترف بها والخاضعة إلتفاقيات ملزمة لتسوية األدوات المالية 
لن ينتج ). ٣٢(التقاص سيتم وفقاً لمعيار المحاسبية الدولي رقم بالصافي أو اتفاقيات مشابهة بغض النظر عما اذا كان 
ينبغي تطبيق هذا التعديل للفترات المالية التي تبدأ في . للشركة عن تطبيق هذا المعيار أثر على المركز أو األداء المالي

  .٢٠١٣أو بعد أول كانون الثاني 
  

  اليةاألدوات الم -) ٩(معيار التقارير المالية الدولي رقم 
بصيغته الحالية المرحلة األولى لإلحالل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ) ٩(يمثل معيار التقارير المالية الدولية رقم 

، ومن غير للشركةسيكون لتطبيق المرحلة األولى من هذا المعيار أثر على تصنيف وقياس الموجودات المالية ). ٣٩(
على تحديد أثر التطبيق بالتزامن مع صدور  الشركةستعمل . لوبات الماليةالمحتمل أن يكون لتطبيقه أثر على المط

سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات . المراحل التالية من المعيار وذلك إلظهار صورة شاملة عن أثر التطبيق
  .٢٠١٥كانون الثاني  أو بعد ١المالية التي تبدأ في 

  
 القوائم المالية الموحدة) ١٠(معيار التقارير المالية الدولي رقم 

لنموذج سيطرة أحادي ينطبق على جميع المنشآت بما فيها تلك المنشآت ) ١٠(يؤسس معيار التقارير المالية الدولي رقم 
، تتطلب إجراء عدة تقديرات )٢٧(إن هذه التغيرات، بالمقارنة مع معيار المحاسبة الدولي رقم . ذات الغرض الخاص
. نشآت المسيطر عليها وبالتالي يجب توحيد قوائمها المالية مع القوائم المالية الموحدة للشركةجوهرية لتحديد الم

 .٢٠١٣كانون الثاني  ١ أو بعدسيصبح هذا التعديل نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في 
 

 الترتيبات المشتركة) ١١(معيار التقارير المالية الدولي رقم 
يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة . يوضح المعيار المبادئ إلعداد التقارير المالية للشركاء في اإلتفاقيات المشتركة

الوحدات تحت السيطرة  – ١٣ويحل أيضاً محل تفسير رقم ) الحصص في في المشاريع المشتركة – ٣١الدولي رقم 
سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية  .)شروع مشتركالمساهمات غير النقدية للمشاركين في م –المشتركة 

 .٢٠١٣كانون الثاني  ١ أو بعدالتي تبدأ في 
 

  اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى ) ١٢(معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 (٢٨) و (٢٧) رقم الدولية المحاسبة معايير في الواردة اإليضاحات كل (١٢) رقم الدولي المالية التقارير معيار يشمل

 مطلوبة جديدة إيضاحات عدة يوجد .المشتركة والمشاريع والتابعة الحليفة الشركات في باالستثمار والمتعلقة  (٣١)و
 هذا سيصبح .تطبيقه حال في للشركة األعمال نتائج أو المالي المركز على أثر أي لها يكون لن والتي المعيار هذا حسب

  .٢٠١٣ الثاني كانون ١ في تبدأ التي المالية للسنوات المفعول نافذ المعيار
 

 قياس القيمة العادلة) ١٣(معيار التقارير المالية الدولي رقم 
على تزويد معلومات حول كيفية قياس القيمة العادلة وفقاً لمعايير ) ١٣(يعمل معيار التقارير المالية الدولي رقم 

عمل الشركة حالياً على دراسة أثر هذا المعيار على أداء ت. المالية الدولية في حال كونها ملزمة أو مسموحة التقاريير
كانون الثاني  ١سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في . المالي في حال تطبيقه االشركة ووضعه

٢٠١٣. 
   



  
 

  ٨

  
  األسس والتقديرات   ٤. ٣

ستخدام عدة تقديرات وافتراضات إوفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب الموحدة إن إعداد القوائم المالية 
. محاسبية ويتطلب ذلك أيضا قيام إدارة الشركة باستخدام عدة اجتهادات خالل تطبيق السياسات المحاسبية للشركة

ا واجتهاداتها بشكل مستمر بناء على المعلومات المتوفرة وخبراتها تقوم إدارة الشركة بمراجعة تقديراتها وافتراضاته
  .نظراً الستخدام هذه التقديرات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات. السابقة

  :فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة
  

   وغير الملموسة األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة
إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر،  تقوم

  . في نهاية كل سنة مالية
  

 تدني الذمم المدينةمخصص 

لة موضوعية عندما يتوفر لدى إدارة الشركة أد لتحديد مبالغ التدني في الذمم المدينة وذلكيتم استخدام تقديرات معينة 
  .لن يتم تحصيلهاالمدينة بأن بعض هذه الذمم 

 

  .تعتقد اإلدارة أن التقديرات واإلفتراضات المستخدمة معقولة
  
  ملخص ألهم السياسات المحاسبية  ٥.  ٣
  

  تحقق اإليرادات
يتم إثبات اإليرادات عندما يصبح من المرجح تدفق المنافع االقتصادية على الشركة وتوفر إمكانية قياس مبالغ 

  : اإليرادات بموثوقية، كذلك يجب توفر الظروف الخاصة قبل إثبات اإليرادات التالية

  توليد الطاقة الكهربائية
ستخدام محطة الطاقة الكهربائية خالل الفترة التي تكون فيها إتتحقق إيرادات توليد الطاقة الكهربائية الناتجة عن 

تفاقية شراء الطاقة مع سلطة الطاقة، وينتج عن ذلك تحقق إالطاقة الكهربائية متوفرة من محطة الطاقة وذلك حسب 
  .المتعلق بعقود اإليجار) ١٧(إيرادات تقارب متطلبات القسط الثابت لمعيار المحاسبي الدولي 

الذي يتعلق بترتيبات ال تأخذ الشكل ) ٤(ة بتطبيق التفسير الصادر عن لجنة التقارير المالية الدولية رقم تقوم الشرك
ستخدام أصل معين مقابل دفعة أو سلسلة من الدفعات وذلك عند إنتقال الحق في إالقانوني لعقود اإليجار ولكن تتضمن 

ستخدام األصل إتتوفر القدرة على التحكم في ). المستأجر(ري ستخدام هذا األصل للمشتإنتقال القدرة على التحكم في إ
  :عند توفر أي من الشروط التالية

أن يكون للمشتري القدرة أو الحق في إدارة األصل أو توجيه آخرين لتشغيل األصل بالشكل الذي يحـدده مـع    -
سـتخدام  إر من إنتـاج أو  حصول المشتري أو قدرته على التحكم في مقدار يزيد عن ما يعتبر مقداراً غير كبي

 .األصل
أن يكون للمشتري القدرة أو الحق في التحكم في الوصول إلى مكان األصل مع حصول المشـتري أو قدرتـه    -

 .ستخدام األصلإعلى التحكم في مقداراً يزيد عن ما يعتبر مقداراً غير كبير من إنتاج أو 
ة أو جهات أخرى غير المشتري على مقدار حتمال ضئيل في حصول أي جهإأن تشير الحقائق والظروف إلى  -

ستخدام األصل خالل فترة التعاقد باإلضافة إلى عـدم كـون   إيزيد عن ما يعتبر مقداراً غير كبير من إنتاج أو 
السعر الذي سيدفعه المشتري مقابل اإلنتاج سعراً ثابتاً لوحدة اإلنتاج أو مساوياً لسعر السوق الحالي لكل وحـدة  

  .يممنتجة عند التسل



  
 

  ٩

 

هي المشتري الوحيد للطاقة المتـوفرة مـن    )سلطة الطاقة(هذا وكون أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية 
محطة الطاقة وكون السعر الذي تدفعه سلطة الطاقة ليس سعراً ثابتاً أو مساوياً لسعر السوق فإن هذه الدفعات تعتبـر  

 تفاقية شراء الطاقة الإ وحيث أن. المتعلق بعقود اإليجار) ١٧(دفعات ايجار وتعالَج وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
ترتيبات  معالجةتم  فقدلى سلطة الطاقة إتنقل بشكل كبير جميع المخاطر والمنافع الرئيسية لملكية موجودات المحطة 

ستخدام المحطة لتوليد الطاقة كإيجـارات  إتفاقية شراء الطاقة كإيجار تشغيلي وإيرادات الطاقة الكهربائية المتأتية من إ
  .ستخدام محطة الطاقةإمقابل 

  وائدإيرادات الف
يتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها باستخدام طريقة العائد الفعلي، بناء على المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية 

  .إلى صافي قيمته الدفترية المستقبلية المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود المالي نسبةً
  

  تحقق المصاريف
  . يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقاً لمبدأ االستحقاق

 
  مصاريف التمويل

تشمل مصاريف التمويل فوائد تحتسب بطريقة الفائـدة الفعليـة   . يتم قيد مصاريف التمويل كمصروفات عند تحققها
  . ومصاريف أخرى تتكبدها الشركة من أجل الحصول على التمويل

  
  وآالت ومعدات ممتلكات 

. إن وجـدت  ،واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التـدني المتراكمـة  لكات الممتتظهر 
 وكلفةواآلالت والمعدات الممتلكات واآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات الممتلكات تشمل كلفة 

يتم إثبات جميع النفقات األخرى فـي قائمـة   . التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا تحققت شروط االعتراف
حتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر االنتاجي المتوقع كمـا  إيتم . عند تحققها الموحدة الدخل
  :يلي

 

  العمر اإلنتاجي
  )سنوات(

 الكهرباءمحطة  ٢٠
 مباني ٢٠
 سيارات ٥
 أجهزة حاسب آلي وطابعات ٤
 أجهزة مكتبية ٤
 أثاث وتجهيزات مكتبية ٥

 
واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عنـد عـدم   الممتلكات  بنود من يتم شطب أي بند

، البنـد خسارة ناتجة عن شطب  أويتم قيد أي ربح . أو التخلص منه البندستخدام إوجود منفعة إقتصادية متوقعة من 
  .الموحدة ، في قائمة الدخلللبندوالذي يمثل الفرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة الدفترية 

  

واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في كل سنة ماليـة   واآلالت والمعدات الممتلكاتلبنود تتم مراجعة القيم المتبقية 
  . إن لزم األمر ا الحقاًويتم تعديله
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  موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل المساعدات الحكومية مبدئياً على أساس القيمة 

يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم وأي خسـائر تـدنٍ    الحقاً لإلثبات المبدئي،. العادلة
  . متراكمة في القيمة الدفترية

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على فترة العمر اإلنتاجي للموجود ويتم دراسة تدني 
يتم مراجعة العمـر اإلنتـاجي وطريقـة    . الظروف تشير إلى ذلكقيمتها الدفترية عند وجود أحداث أو تغيرات في 

يتم معالجة التغير في العمر اإلنتـاجي المتوقـع أو   . اإلطفاء للموجودات غير الملموسة على األقل في نهاية كل سنة
قة اإلطفـاء  النمط الذي تستنفذ فيه المنشاة المنافع االقتصادية للموجودات غير الملموسة من خالل تغيير فترة أو طري

اإلطفاء من الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد فـي بنـود   م قيد تي. على انه تغير في التقديرات المحاسبية
 .المصروفات التي تتناسب مع وظيفة الموجودات غير الملموسة

 
  : حق استخدام محوالت سلطة الطاقة

إطفاء حق استخدام محوالت سلطة الطاقة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتبقـي مـن    يتم
  .ويتم قيد مصروف اإلطفاء في قائمة الدخل الموحدة. محطة الكهرباء من تاريخ حصول الشركة على هذا الحق

  
  القيمة العادلة

في أسواق مالية نشطة تمثل القيمة العادلة للموجودات المالية التي الموحدة إن أسعار اإلغالق بتاريخ القوائم المالية 
  .لها أسعار سوقية

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة بناء على التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام نفس أسعار 
  .الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر

لقيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة في أسواق مالية بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارات مماثلة أو يتم تحديد ا
  .وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة

  
  تدني الموجودات المالية

إذا وجـد  . إجراء تقييم في نهاية كل سنة مالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجود مالي محدد يتم
يتم تحديد التدني في القيمة الدفترية على النحو . مثل هذا الدليل، فإنه يتم إثبات أية خسارة تدنِ ضمن قائمة الدخل الموحدة

  : التالي
تـدنِ  العادلة، يمثل التدني الفرق بين الكلفة والقيمة العادلة، بعد تنزيـل أي خسـارة    للموجودات الظاهرة بالقيمة -

 . معترف بها سابقاً ضمن قائمة الدخل الموحدة

للموجودات الظاهرة بالكلفة، يمثل التدني الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقديـة المخصـومة    -
  .د موجودات مالية مماثلةبسعر السوق الحالي على عوائ

للموجودات الظاهرة بالكلفة المطفأة، فإن التدني هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتـدفقات النقديـة    -
  . المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي

 
  مواد ومخزون 

تمثل الكلفـة  . المواد والمخزون بالكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح أو القيمة المتوقع تحقيقها، أيهما أقل يتم إظهار
  .كافة النفقات التي تتكبدها الشركة من أجل إيصال المواد إلى حالتها وموقعها لتكون جاهزة لالستخدام

 
  ذمم مدينة

 تدني الذمم المدينةيتم احتساب مخصص . تدني للذمم المدينةية مخصصات تظهر الذمم المدينة بقيمة الفواتير بعد تنزيل أ
  .تُشطب الديون المعدومة عند تحديدها. الذمم المدينةعندما يصبح من غير المرجح تحصيل كامل 
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  حليفة ة ستثمار في شركإ

اً نفـوذ  للشـركة الحليفة هي تلك التي يكون ة الشرك. الحليفة باستخدام طريقة حقوق الملكيةة يتم قيد االستثمار في الشرك
  . عليها اًمؤثر

 
الحليفة في قائمة المركز المالي الموحدة بالكلفة، مضـافاً إليهـا   ة الشركوفقاً لطريقة حقوق الملكية، يظهر االستثمار في 

ة الشركمن نتائج أعمال الشركة يتم قيد حصة . من صافي موجودات الشركات الحليفة الشركةالتغيرات الالحقة في حصة 
 ةالشركوالشركة يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت بين . الحليفة في قائمة الدخل الموحدة

  .الحليفةة الشركفي الشركة الحليفة إلى حد حصة 
الحليفة نفس السياسات المحاسبية المستخدمة تستخدم الشركة . للشركةإن السنة المالية للشركة الحليفة هي ذات السنة المالية 

  .فيما يتعلق بالمعامالت ذات الطبيعة المتشابهةالشركة من قبل 
  

  النقد والنقد المعادل 
يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجـل   لغرض قائمة التدفقات النقدية،

  .أقل بعد تنزيل النقد مقيد السحب تستحق خالل فترة ثالثة شهور أو
 

  قروض
ستخدام طريقـة  ويعاد الحقاً تقييمها بالكلفة المطفأة با. يتم قيد القروض مبدئياً بالقيمة العادلة بعد تنزيل أية تكاليف مباشرة

  .تظهر األرباح أو الخسائر الناتجة عن تخلي الجهة المقرضة عن القروض في قائمة الدخل الموحدة. العائد الفعلي
حتساب الكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء والرسوم والمصاريف األخرى التي إيتم 

قائمة مصاريف التمويل في ستخدام طريقة العائد الفعلي ضمن إقيد اإلطفاء الناتج عن يتم . تشكل جزءاً من العائد الفعلي
  .الدخل الموحدة

  
  ذمم دائنة ومستحقات

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة 
  .بها من قبل المورد

  
  مخصصات

ناشئة عن أحداث سابقة على أن يكـون  ) قانونية أو متوقعة(حتساب مخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات إيتم 
  .من المرجح نشوء هذه االلتزامات وتوافر إمكانية تحديد قيمتها بشكل موضوعي

  
  العمالت األجنبية

تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الدوالر األمريكي خالل السنة وفقاً ألسعار الصرف السائدة في  يتم
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية . تاريخ المعاملة

تظهر فروقات التحويل من . الموحدة القوائم الماليةلصرف السائدة في تاريخ السنة إلى الدوالر األمريكي وفقاً ألسعار ا
   .ربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة



 

  ١٢

 
 وآالت ومعدات ممتلكات .٤

  سيارات  مباني  محطة الكهرباء 
  أجهزة حاسب
  أجهزة مكتبية  آلي وطابعات

وتجهيزات  أثاث
  مكتبية

  
 المجموع

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
٢٠١٢              
              :الكلفة

  ١٣٧,٩٨٦,٩٥٧    ١٩٧,١٦٠    ١٣٨,١٩٧    ٣٠٥,٦٩٩    ٤٤٠,٣٩٢    ١,٤٦٤,٩٠٤    ١٣٥,٤٤٠,٦٠٥ بداية السنةكما في 
  ٣٠,٦٣٠    ١٣,٨٥٣    -    ١٦,٧٧٧    -    -    - اإلضافات
 ١٣٨,٠١٧,٥٨٧    ٢١١,٠١٣    ١٣٨,١٩٧    ٣٢٢,٤٧٦    ٤٤٠,٣٩٢    ١,٤٦٤,٩٠٤    ١٣٥,٤٤٠,٦٠٥ نهاية السنةكما في 

              :االستهالك المتراكم
  ٦١,١١٣,٤٥٣    ١٨٨,٨٢٩    ١٣٣,٠١٩    ٢٦٨,٤٨٧    ٣٣٠,٤٠١    ٤٨٤,٦٥٠    ٥٩,٧٠٨,٠٦٧ بداية السنةكما في 

  ٦,٩٣١,٩٥١    ٤,٣٤٠    ٣,٤٩٢    ١٣,٦٣١    ٦٥,٢٠٨    ٧٣,٢٤٨    ٦,٧٧٢,٠٣٢ االستهالك للسنة
 ٦٨,٠٤٥,٤٠٤    ١٩٣,١٦٩    ١٣٦,٥١١    ٢٨٢,١١٨    ٣٩٥,٦٠٩    ٥٥٧,٨٩٨    ٦٦,٤٨٠,٠٩٩ نهاية السنةكما في 

              

              :القيمة الدفترية صافي
 ٦٩,٩٧٢,١٨٣    ١٧,٨٤٤    ١,٦٨٦    ٤٠,٣٥٨    ٤٤,٧٨٣    ٩٠٧,٠٠٦    ٦٨,٩٦٠,٥٠٦ ٢٠١٢كانون األول  ٣١كما في 

              

  سيارات  مباني  محطة الكهرباء 
  أجهزة حاسب
  أجهزة مكتبية  آلي وطابعات

أثاث وتجهيزات 
  مكتبية

  
 المجموع

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي ٢٠١١
              :الكلفة

 ١٣٧,٩٦٦,٣٨٥  ١٩٥,١٧٠  ١٣٨,١٩٧  ٢٨٧,١١٧  ٤٤٠,٣٩٢  ١,٤٦٤,٩٠٤  ١٣٥,٤٤٠,٦٠٥ بداية السنةكما في 
 ٢٠,٥٧٢  ١,٩٩٠  -  ١٨,٥٨٢  -  -  - اإلضافات
 ١٣٧,٩٨٦,٩٥٧  ١٩٧,١٦٠  ١٣٨,١٩٧  ٣٠٥,٦٩٩  ٤٤٠,٣٩٢  ١,٤٦٤,٩٠٤  ١٣٥,٤٤٠,٦٠٥ ة السنةنهايكما في 

              :االستهالك المتراكم
  ٥٤,١٦٩,٨٢٥    ١٨٤,٨٧٣    ١٢٧,٧٧٥    ٢٥٢,٤٦٧    ٢٥٧,٢٧٣    ٤١١,٤٠٢    ٥٢,٩٣٦,٠٣٥ بداية السنةكما في 

 ٦,٩٤٣,٦٢٨    ٣,٩٥٦    ٥,٢٤٤    ١٦,٠٢٠    ٧٣,١٢٨    ٧٣,٢٤٨    ٦,٧٧٢,٠٣٢ االستهالك للسنة
 ٦١,١١٣,٤٥٣  ١٨٨,٨٢٩  ١٣٣,٠١٩  ٢٦٨,٤٨٧  ٣٣٠,٤٠١  ٤٨٤,٦٥٠  ٥٩,٧٠٨,٠٦٧ نهاية السنةكما في 

              

              :صافي القيمة الدفترية
 ٧٦,٨٧٣,٥٠٤    ٨,٣٣١    ٥,١٧٨    ٣٧,٢١٢    ١٠٩,٩٩١    ٩٨٠,٢٥٤    ٧٥,٧٣٢,٥٣٨ ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

  

 ٢٠١٢كانون األول  ٣١دوالر أمريكي كما في  ٦١٧,٧١٧ودوالر أمريكي  ٧٩٨,٩٤٣واآلالت والمعدات موجودات مستهلكة بالكامل ما زالت تُستخدم في عمليات الشركة تبلغ كلفتها  الممتلكاتتشمل 
  .، على التوالي٢٠١١و
  



  

  ١٣

  موجودات غير ملموسة .٥
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

  ١,٧١٧,١٨٤    ١,٥٨٧,٥٨٤ الرصيد في بداية السنة
  -    ١,١٠٣,٨٠٣   إضافات
  )١٢٩,٦٠٠(    )١٦٧,٩٢٧( إطفاءات

 ١,٥٨٧,٥٨٤    ٢,٥٢٣,٤٦٠ الرصيد في نهاية السنة
 

حوالت رفع تم شراؤها وتركيبها من قبل سلطة الطاقة ستة مستخدام إتمثل الموجودات غير الملموسة حق الشركة في 
وذلك الستخدام شركة غزة لتوليد الكهرباء ضمن االتفاقية التي وبين شركة غزة لتوليد الكهرباء  ٢٠٠٦أيلول  ٢عت في ق

كل من شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأن تقوم سلطة الطاقة بمعالجة  تفقتإوسلطة الطاقة والتي بموجبها 
وذلك من أجل  ٢٠٠٦اإلسرائيلي لمحطة الطاقة خالل حزيران  الجويجميع األضرار التي لحقت بالمحطة جراء القصف 

كة غزة لتوليد الكهرباء الحق في وفقاً لالتفاق فإن هذه المحوالت تبقى ملك لسلطة الطاقة ولشر. إعادة التيار الكهربائي
تم االعتراف بهذا الحق كموجودات غير . ن تكون الشركة مسؤولة عن تشغيل وصيانة هذه المحوالتأعلى  استخدامهإ

 بمبلغ ٢٠٠٦خالل تم تركيب أربعة محوالت رفع . ملموسة على أساس القيمة العادلة لتلك المحوالت عند تركيبها
  . دوالر أمريكي ١,١٠٣,٨٠٣تركيب محولي رفع بمبلغ الحالية وتم خالل السنة  دوالر أمريكي ٢,٢٦٧,٩٨٤

   حليفة شركة في إستثمار .٦
        نسبة المساهمة     
     ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢ 

  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي    %    %   بلد التأسيس   إسم الشركة
 ١,٠٠٨,٨٠٥  ١,٠٣٣,٤٤٥   ٤١    ٤٥   فلسطين   شركة فلسطين لتوليد الطاقة

           

 
 )الشركة الحليفة(المساهمة العامة المحدودة الطاقة لتوليد  طينالشركة مع مستثمرين آخرين على تأسيس شركة فلس عملت

ينوي و سمية دوالر أمريكي للسهم الواحدأبقيمة دوالر أمريكي  ٢,٠٠٠,٠٠٠قدره  مبدئيفي الضفة الغربية برأسمال 
. هاؤدوالر أمريكي خالل فترة تطوير مشروع محطة توليد الكهرباء المنوي إنشا ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠إلى المساهمون زيادته 

 المالزيادة رأس  ٢٠١١تموز  ١٧في إجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ الشركة الحليفة قررت الهيئة العامة لمساهمي 
  . نمن قبل المساهمي الشركة الحليفةمليون سهم وتم اإلكتتاب بكامل رأس مال  ١٠مليون سهم إلى  ٢من 

  

  :حليفةال ةشركالفيما يلي حصة الشركة من موجودات ومطلوبات 

  

  :حليفةال ةشركالنتائج أعمال من فيما يلي حصة الشركة 

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

 ٦٣٥,٧٤٤   ١,١٧٩,٣٧١  موجودات غير متداولة 
 ٨٩١,٦٣٨   ٨٢٨,٩٥٠  موجودات متداولة 

 ٨,٨٧٠   ١٢,٥٢٩  مطلوبات غير متداولة 
 ٨٥,٩١٧   ٩٧,٦٥٤  متداولة  مطلوبات

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

  -    -  اإليرادات
  )٢١٨,٧٧٢(    )٢٤٨,٦٩٣(  نتائج األعمال



  

  ١٤

 مواد ومخزون .٧
 ٢٠١١    ٢٠١٢  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي 

 ٥,٥٤٥,٩٦٤  ٦,٤٢٧,٧٢٩ قطع غيار 
 ٢٥٥,٩٤٤  ٣١٨,١٣٧ مستلزمات

 ٧٧١,٠٩٢  ٥٤٤,٨٣١ بضاعة في الطريق
 ١٩,٨٥٥  ٩١,٩٩١ أخرى

 ٦,٥٩٢,٨٥٥  ٧,٣٨٢,٦٨٨ 

 ذمم مدينة  .٨
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 ٢٦,٨٠٩,١٧٢  ٣٩,٧٧٩,٠٩٧  ذمم توليد الطاقة الكهربائية 
  )٦,٧٥٦,١٣٢(   )١٤,٠٨٨,٨٦٣(  مخصص تدني ذمم مدينة

  ٢٠,٠٥٣,٠٤٠   ٢٥,٦٩٠,٢٣٤  
 

مقابل  ٢٠١٢كانون األول  ٣١دوالر أمريكي كما في  ٢٦,٦١٩,٥٧٤مبلغ المشكوك في تحصيلها بلغ إجمالي الذمم 
فيما يلي ملخص الحركة التـي تمـت علـى     .٢٠١١كانون األول  ٣١دوالر أمريكي كما في  ١٦,٨١٤,٣٨٧مبلغ 

  :٢٠١١و ٢٠١٢كانون األول  ٣١كما في تدني ذمم مدينة مخصص 
 

٢٠١٢ 
 

٢٠١١ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

  ٦,٧٥٦,١٣٢   ٦,٧٥٦,١٣٢ رصيد بداية السنة 
  -   ٧,٣٣٢,٧٣١ لسنة ل المخصص

  ٦,٧٥٦,١٣٢   ١٤,٠٨٨,٨٦٣ رصيد نهاية السنة 
  

  : ٢٠١١و ٢٠١٢كانون األول  ٣١كما في  متدنية القيمةغير المدينة فيما يلي جدول أعمار الذمم 
 

الذمم غير    
المستحقة وغير 
المشكوك في 

 تحصيلها

 الذمم المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها 
 

   المجموع
   ٣٠أقل من
  يوم

٦٠ –٣٠   
  يوم

١٢٠ -٦١   
 يوم

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
          

٥,٢٥٣,٣٤٥  ٢,٦٣٤,٧٣١  ٢,٦٣١,٠٣٣  ٢,٦٤٠,٤١٤  ١٣,١٥٩,٥٢٣ ٢٠١٢ 
٢,٨٣١,٤٣٦  ٢,٥٥٧,٦٨٥  ٢,٠٢٩,٢٨١  ٢,٥٧٦,٣٨٣  ٩,٩٩٤,٧٨٥ ٢٠١١ 

 
إن كافة إيرادات شركة غزة لتوليد  .بالكامل متدنية القيمةفي تقدير إدارة الشركة فإنه من المتوقع تحصيل الذمم غير 

وفقاً التفاقية شراء . الكهرباء الحالية والناتجة عن إستخدام محطة الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية متأتية من سلطة الطاقة
 دوالر أمريكي من بنك مؤهل وفقاً ٢٠,٠٠٠,٠٠٠عتماد بمبلغ إالطاقة، يتوجب على سلطة الطاقة تزويد الشركة بكتاب 

وبالتالي حتى تاريخ هذه القوائم المالية لم تقم سلطة الطاقة بتزويد شركة غزة لتوليد الكهرباء بكتاب اإلعتماد . تفاقيةلال
  .هذه الذمم غير مضمونة

   



  

  ١٥

  موجودات متداولة أخرى .٩
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

  ١,١٣٣,٩٩٢    - *مستحق من سلطة الطاقة 
  ١٣٤,٨٤١    ١٠٨,٥٤٧ المضافةذمم ضريبة القيمة 

  ١,١٧٦,٥١١    ٣٧,١١٦ مستحق من مساهمين 
  ٢٧٣,٣٣٣    - مستحق من شركة حليفة

  ٤١٤,٤٨٠    ٤١٢,٢٥٦ تأمين مدفوع مقدماً
  ١,٥١٧,١٨٨    ١٨١,٣٠٦ دفعات مقدمة للموردين

  ٢١,١١١    ٩,٧٤٥ أخرى
  ٤,٦٧١,٤٥٦    ٧٤٨,٩٧٠ 

  
التفاقية التي لتزمت سلطة الطاقة بتوريدهما وتركيبهما وفقاً لإقيمة محولي رفع  ٢٠١١لعام يمثل هذا المبلغ  *

وبتوريد خالل العام سلطة الطاقة قامت . بين شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة ٢٠٠٦أيلول  ٢ فيعت ق
  .)٥إيضاح ( ضمن الموجودات غير الملموسة وتم االعتراف بهما وتركيب هذين المحولين االثنين الباقيين

  النقد المعادل نقد وال .١٠
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 ٦,٨٣٦  ٦,٦٨٠ نقد في الصندوق
 ٦,٩٣٢,٨٣٢  ٥,١٦٦,٤٨٠ حسابات جارية لدى البنوك بالدوالر األمريكي

 ٦,٩٣٩,٦٦٨  ٥,١٧٣,١٦٠ 

 المدفوع رأس المال .١١
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 ٦٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس المال المصرح به

 ٦٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس المال المكتتب 

 ٦٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس المال المدفوع 

 
دوالر  ١إسمية مقدارها بقيمة  عادياً سهماً ٦٠,٠٠٠,٠٠٠من والمدفوع يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب 

  .أمريكي للسهم الواحد

 حتياطي إجباريإ .١٢
وهو غير قابل  لقانون الشركاتالسنوية وفقاً من األرباح % ١٠ ةنسببما تم تحويله تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب 

  .للتوزيع على المساهمين
   



  

  ١٦

 قرض طويل األجل .١٣

بالتوقيع على إتفاقية للحصول على قرض طويل األجل من  ٢٠٠٠ حزيران ٢٦بتاريخ قامت شركة غزة لتوليد الكهرباء 
ة تفاقية إعادة جدولإتوقيع  ٢٠٠٣تشرين الثاني  ١٦تم بتاريخ . دوالر أمريكي ٩٠,٠٠٠,٠٠٠البنك العربي بمبلغ 

 وتستحق الدفعة ٢٠٠٤كانون األول  ٣١دفعة نصف سنوية بدأت بتاريخ  ١٩يسدد بموجب هذه االتفاقية على القرض ل
كما تم . ، وقد تم تحديد مبالغ هذه الدفعات وفقاً لنسب محددة من قيمة القرض٢٠١٣كانون األول  ٣١األخيرة بتاريخ 

هذا وتم %. ٢,٢٥مضافاً إليها  لستة أشهر) ليبور(االتفاق على نسبة فائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسواق لندن 
وذلك % ٢مضافاً إليها  لستة أشهر) ليبور(ر اإلقراض في أسواق لندن لى نسبة سنوية بمعدل سعإتخفيض نسبة الفائدة 

يتم العربي أن والبنك الكهرباء لتوليد غزة شركة بين اإلتفاق ٢٠١١ عام خالل تم  .٢٠٠٧كانون األول  ٣١من  ابتداء 
 لتسديد الطاقة سلطة ذمم لتسديد الفلسطينية السلطة حساب من للشركة محول أمريكي دوالر مليون ٣٠ مبلغ إستخدام
القائمة، كما  لألقساط المسبق للتسديد وكذلك األجل طويل القرض من المسددة غير المستحقة والعموالت والفوائد األقساط

 القسط قسطين يستحق على أمريكي دوالر ٦,٩٧٣,٣٩٣على إعادة جدولة الرصيد المتبقي من القرض والبالغ  تم اإلتفاق
الثاني بمبلغ  القسط ويستحق ٢٠١٣حزيران  ٣٠ والر أمريكي والفوائد المترتبة عليه فيد ٢,٢٥٧,٠٠٠بمبلغ  األول

  .٢٠١٣األول  كانون ٣١ في دوالر أمريكي والفوائد المترتبة عليه ٤,٧١٦,٣٩٣
 ٦,٩٧٣,٣٩٣والبالغ القرض  قامت شركة غزة لتوليد الكهرباء خالل العام بالتسديد المبكر لكامل الرصيد المتبقي من

على فك الرهن عن  ٢٠١٢تشرين األول  ١٤بتاريخ وافق البنك العربي بعد التسديد الكامل لمبلغ القرض . أمريكي دوالر
جميع موجودات شركة غزة لتوليد الكهرباء وجميع أسهمها والتي تتمثل في  جميع الضمانات القائمة مقابل القرض المسدد

 الخاصة بعمليةاإلجراءات القانونية اإلنتهاء من ئم المالية الموحدة، لم يتم حتى تاريخ هذه القوا. المملوكة من قبل الشركة
  .فك الرهن

 أحد البنوك المحليةتفاقية مع إ ، بعد موافقة البنك العربي،٢٠١١ أيلول ٢٨بتاريخ  وقعت شركة غزة لتوليد الكهرباء
 ١٠ض بموجب هذه االتفاقية على يسدد القر. دوالر أمريكي ١١,٠٠٠,٠٠٠للحصول على قرض طويل األجل بمبلغ 

تشرين  ١األخير بتاريخ  القسطستحق يو ٢٠١٣نيسان  ١بتاريخ متساوية، يستحق القسط األول نصف سنوية  أقساط
مضافاً  لستة أشهر) ليبور(نسبة فائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسواق لندن يستحق على القرض . ٢٠١٧األول 
كما أقرت شركة غزة . %٠,٥كما يستحق على القرض عمولة سنوية بمعدل  %. ٧وحد أعلى  %٥بحد أدنى  %٢إليها 

لتوليد الكهرباء على إشراك البنك بكافة الضمانات الموجودة لدى البنك العربي والتي كانت الشركة قد قدمتها للبنك 
  .العربي مقابل قرض البنك العربي المشار إليه أعاله

 
  :القروضساط أقفيما يلي جدول تسديد 

  جدول تسديد أقساط القروض
    كانون األول  ٣١كما في  

٢٠١٢    ٢٠١١    

   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي

٢٠١٣  ٢,٢٠٠,٠٠٠   ٩,١٧٣,٣٩٣ 
٢٠١٤  ٢,٢٠٠,٠٠٠   ٢,٢٠٠,٠٠٠ 
٢٠١٥  ٢,٢٠٠,٠٠٠   ٢,٢٠٠,٠٠٠ 
٢٠١٦  ٢,٢٠٠,٠٠٠   ٢,٢٠٠,٠٠٠ 
٢٠١٧  ٢,٢٠٠,٠٠٠   ٢,٢٠٠,٠٠٠  

١١,٠٠٠,٠٠٠   ١٧,٩٧٣,٣٩٣   

  
   



  

  ١٧

 مخصص تعويض نهاية الخدمة .١٤
  : فيما يلي الحركة التي تمت على مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنة

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 ١,٧٩٥,١٨٦  ١,٩٢٠,٣٥٨ الرصيد في بداية السنة
 ٢٤٦,٢٢٢  ٢٥٠,٠٩٩ إضافات خالل السنة

 )١٢١,٠٥٠(  )٨١,٤٣٥( السنةدفعات خالل 
 ١,٩٢٠,٣٥٨  ٢,٠٨٩,٠٢٢ الرصيد في نهاية السنة

 تسهيالت ائتمانية .١٥
لتوقيع على إتفاقية للحصول تسهيالت ائتمانية من با ٢٠١١ الثاني كانون ٢٤ الكهرباء بتاريخ لتوليد غزة قامت شركة

 في اإلقراض سعر معدل تبلغ سنوية فائدة بنسبة أمريكي دوالر ٣,٠٠٠,٠٠٠ بمبلغ مدين جاري شكل علىالبنك العربي 
 من المستغل السقف على أن يسدد %  ٠,٥سنوية نسبة بمعدل وعمولة %  ٢,٧٥إليها مضافاً لشهر )ليبور( لندن أسواق
 االتفاق تم علماً بأنه  الحقاً، تمديده في النظر ويعاد اإلئتمانية التسهيالت إتفاقية تاريخ من عام بعد مدين الجاري حساب

 معدل تبلغ فائدة أمريكي بنسبة دوالر ٢,٠٠٠,٠٠٠ بمبلغ اإلئتمانية التسهيالت تلك سقف زيادة على ٢٠١١خالل عام 
 الزيادة سنوياً وتسدد %  ٣,٥بمعدل تجاوز وعمولة %  ٢,٧٥إليها  مضافاً لشهر )ليبور(لندن  أسواق في اإلقراض سعر
على منح البنك العربي باالضافة إلى ذلك، وافق .  ٢٠١١تموز  ٣١  بتاريخ أقصى كحد االئتمانية التسهيالت سقف في

والبالغ  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في التسهيالت اإلئتمانية رصيد الكهرباء سنة إضافية لتسديد  لتوليد غزة شركة
كما وافق البنك العربي على . ٢٠١٣كانون الثاني  ٣١السداد في دوالر أمريكي ليصبح تاريخ إستحقاق  ٢,٨٤٩,٠٠٠

دوالر أمريكي كما في  ١,٥٠١,٠٠٠تمديد فترة تسديد الرصيد المستغل من الزيادة في سقف التسهيالت اإلئتمانية البالغة 
  . ٢٠١٢أب  ١، لتصبح بحد أقصى بتاريخ ٢٠١١كانون األول  ٣١

  
 لتسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنك العربيلتسديد المبكر لكامل لخالل العام با الكهرباء لتوليد غزة قامت شركة

  .دوالر أمريكي ٤,٣٥٠,٠٠٠والبالغة 

 مطلوبات متداولة أخرى .١٦
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

  ٦,٤٦٥,٠٧٩    ١٠,٦٩١,٧٨٢ أرباح مساهمين غير مدفوعة
  ٤,٧٧٢,٠٢١    ٥,١٠٤,٧٩٣  ذمم ومخصصات الصيانة 

  ٢٣٦,٣٣٧    ١,٤٧٥,٣٨٠ مستحق لشركة اتحاد المقاولين 
  ٤٩٤,٩٤٢    ٤٨٣,٦٦٥ *ضريبة رواتب مستحقة 

  ٢١٢,٤٨٨    ٢١٣,٤٩٨ مخصصات إجازات الموظفين
  ١٩٣,٥٥١    -  مصاريف تمويل مستحقة

  -    ٤١,٩٧٦  مستحق لمساهمين
  ١٦٤,٥٠٠    ٣٢٩,٠٠٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة 

  ١,٦٠١,٨٢٦    ١٣٢,٢٩٩ مصاريف مستحقة
  -    ١٤٧,٠٠٠  مصاريف إيجار أرض مستحقة

  -    ٧٥,٠٠٠  مستحق لمزودي الخدمات اإلستشارية
  ١,١٩٩,٦٠٦    ١٨٣,٣٧٣  مخصصات أخرى

 ١٥,٣٤٠,٣٥٠    ١٨,٨٧٧,٧٦٦ 
  

 ٢٦ فيوذلك إستناداً إلى المرسوم الرئاسي الصادر لم تقم الشركة بإحتساب ضريبة دخل على رواتب موظفيها   *
  . من الضرائب) قطاع غزة(والخاص بإعفاء كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية  ٢٠٠٧حزيران 

   



  

  ١٨

  توليد الطاقة الكهربائية .١٧
التفاقية  لصالح سلطة الطاقة وفقاً الكهربائية يمثل هذا البند إيرادات فواتير توليد الطاقة الناتجة عن إستخدام محطة الطاقة

كما هو مشار إليه في إيضاح السياسات المحاسبية ) ٤(إيجاراً تشغيلياً وفقأ للتفسير رقم  تم إعتبارهاشراء الطاقة والتي 
)٥,٣( . 
 
فواتير توليد الطاقة تعد بشكل جوهري قسطاً ثابتاً على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لمحطة الكهرباء يقارب متطلبات  إن

عن لالتفاقية تقوم سلطة الطاقة بالتسديد  وفقاً. المتعلق بعقود اإليجار) ١٧(القسط الثابت لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
محطة الطاقة الكهربائية دون األخذ في االعتبار قدرة سلطة الطاقة الستيعاب هذه  كافة الطاقة الكهربائية المتوفرة من
على سلطة وكذلك فإن  تفاقية شراء الطاقة لكل سنة من سنوات هذه االتفاقية،إفي  الطاقة وذلك بأسعار محددة مسبقاً

  . زم إلنتاج الطاقةوعلى حسابها الخاص، توفير وتزويد المحطة بالوقود الال، الطاقة في جميع األوقات

 مصاريف تشغيلية  .١٨
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

  ٦,٩٤٣,٦٢٨    ٦,٩٣١,٩٥١ وآالت ومعدات ممتلكاتستهالك إ
  ٤,٣٦٤,٤٨٣    ٣,١٩٦,٩١٩ رواتب وأجور 

  ٥,٥٤٣,١٠٢    ٢,٢٨٢,٤٧١ تشغيل وصيانة المحطة
  ٧٩٦,٧٥٦    ٦١٥,٤٧٠ تأمين المحطة
  ٥٧٧,١٦٩    ٣٩٥,١٢٦ خدمات أمن

  ٤٩٢,٣٢٤    ٤٥٧,١٨٨ سفر ومواصالت
  ٨٢٠,٠٠٠    ٢٥٠,٠٠٠ رسوم خدمات تطوير واستشارات فنية 

  ٢٤٦,٢٢٢    ٢٥٠,٠٩٩ الموظفين تعويض نهاية خدمة
  ١٦٤,٥٠٠    ١٦٤,٥٠٠ أعضاء مجلس اإلدارة آتمكاف

  ١٢٧,٢٦٨    ١٢٤,٦٤٩ تأمين موظفين
  ١٢٩,٦٠٠    ١٦٧,٩٢٧ إطفاء الموجودات غير الملموسة

  ١٤١,٦٦٣    ١٤٧,٠٠٠ إيجار األرض
  ٢٨٦,١٥٦    ٧٥,٤٤٢ أتعاب مهنية واستشارية

  ٩٦,٢٧٤    ٦٩,٦٨١ هاتف وفاكس
  ٢٠,٥٣٤    ٢٠,٥٣٤ أتعاب قانونية

  ٢٤,٢٢٤    ٢٤,٠٨٠ بورصة فلسطينرسوم 
  ٥٣,٥٣٦    ٥١,٥٣١ مستلزمات مكتبية

  ١٣,٦٠٢    ٦,٩٥٧ دعاية وإعالن
  ١٦٢,٩٩٧    ١٨٣,٧٤٥ متفرقة

 ٢١,٠٠٤,٠٣٨    ١٥,٤١٥,٢٧٠ 

 أخرى) مصاريف(إيرادات  .١٩
   : تفاصيل هذا البندفيما يلي 

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 -  ٩٦٩,٨١١ مخصصات ال لزوم لها
 )٣٨,٥٥١(  )١٠٩,١٤٢(  فروقات ترجمة عمالت 

 ١,٥١٦  ٩,٤٧٢ أخرى
 ٣٧,٠٣٥(   ٨٧٠,١٤١(  

   



  

  ١٩

  للسهم من ربح السنة المخفضةوالحصة األساسية  .٢٠
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 ٨,٣٧٤,٠٣٤  ٨,٤١٤,٥٤١ ربح السنة

 سهم  سهم 

 ٦٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد األسهم المكتتب بها خالل السنة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 ٠,١٤  ٠,١٤ الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

 توزيع أرباح .٢١
بتوزيع أرباح بمبلغ  مجلس اإلدارة توصية ٢٠١٢نيسان  ٢٥قد في جتماعها الذي عإأقرت الهيئة العامة للشركة في 

  .من رأس المال المدفوع% ١٠، وهو ما يعادل ٢٠١١دوالر أمريكي عن عام  ٦,٠٠٠,٠٠٠
  

بتوزيع أرباح بمبلغ  مجلس اإلدارة توصية ٢٠١١نيسان  ٢٧قد في جتماعها الذي عإأقرت الهيئة العامة للشركة في 
  .من رأس المال المدفوع% ١٠، وهو ما يعادل ٢٠١٠دوالر أمريكي عن عام  ٦,٠٠٠,٠٠٠

  ذات عالقة جهاتمعامالت مع  .٢٢
اء ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين وأعض جهاتيمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع 

يتم إعتماد سياسة األسعار . مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها
  .ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة الجهاتوالشروط المتعلقة باألرصدة والمعامالت مع 

  :ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي الموحدة هي كما يلي الجهاتإن المعامالت مع 
   

 
 طبيعة العالقة

 
٢٠١١  ٢٠١٢ 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   
 ٢,٦٠٩,٥١٢  ٢,٧٩٨,٧٩٨  مساهم رئيسي  نقد لدى البنك العربي 
 ١,١٧٦,٥١١  ٣٧,١١٦  مساهمون رئيسيون  مستحق من مساهمين

 ٢٧٣,٣٣٣  -  شركة حليفة   من شركة حليفة مستحق
 ٦,٩٧٣,٣٩٣  -  مساهم رئيسي  قرض البنك العربي 

  ٤,٣٥٠,٠٠٠   -  مساهم رئيسي   من البنك العربي تسهيالت ائتمانية
  ١٩٣,٥٥١   -   مساهم رئيسي   للبنك العربي فوائد قرض مستحقة

 ٢٣٦,٣٣٧  ١,٤٧٥,٣٨٠  مساهم رئيسي  مستحق لشركة اتحاد المقاولين 
  -   ٤١,٩٧٦  مساهمون رئيسيون   مستحق لمساهمين

 ت أعضاء مجلس اإلدارة المستحقةآمكاف
أعضاء مجلس  

 اإلدارة
 

١٦٤,٥٠٠  ٣٢٩,٠٠٠ 

   



  

  ٢٠

  :ذات العالقة في قائمة الدخل الموحدة ما يلي الجهاتتتضمن المعامالت مع 
  

 طبيعة العالقة
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 

 أمريكي دوالر  دوالر أمريكي   
 ٥٧٤,٦٦٠  ٢٩٨,٧٦٤  مساهم رئيسي   للبنك العربي مصاريف تمويل

رسوم خدمات تطوير واستشارات فنية 
مقدمة من الشركة المتحدة للخدمات 

  الهندسية 
  

 -  ١٠٠,٠٠٠  شركة شقيقة
تحاد إخدمات واستشارات مقدمة من شركة 

 ٢٩٩,٠٠٠  ٤٧,٠٠٠  مساهم رئيسي  المقاولين
       

       :تعويضات اإلدارة العليا
 ٤٩٧,٣٤٨  ٣٠٤,٥٤٣    رواتب وأجور

 ٣١,٥٠٦   ٢٠,٧٢٥  تعويض نهاية الخدمة
 ١٦٤,٥٠٠  ١٦٤,٥٠٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  ضريبة الدخل .٢٣
الموزعة واإليرادات فيما يتعلق باألرباح (قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإعفاء شركة غزة لتوليد الكهرباء ومساهميها 

سنة وألي فترة تمديد  ٢٠من جميع الضرائب الفلسطينية، لكامل فترة االتفاقية البالغة ) من شركة غزة لتوليد الكهرباء
  .أخرى على االتفاقية

  
ا لم تقم الشركة بعمل تسويات ضريبية مع دائرة ضريبة الدخل عن أعماله الموحدة حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية

  .٢٠١١وحتى عام للفترة منذ التأسيس 

 االلتزامات التعاقدية وااللتزامات المحتملة .٢٤

  :والمحتملة ما يلي التعاقدية تمثل االلتزامات
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 ١٣,٣٩٧,٦١٣  ١٢,٨٥٨,٩٢٢   تطوير واستشارات فنية صيانة وخدمات  إتفاقيات
 ٢,٦٤٦,٠٠٠  ٢,٤٩٩,٠٠٠ المقام عليها المحطة األرض استئجارتفاقية إ

  ٢,٩٢٣,٣٣٤   ٢,٩٢٣,٣٣٤ الجزء غير المسدد في إستثمار في شركة حليفة
 ١٨,٩٦٦,٩٤٧  ١٨,٢٨١,٢٥٦ 

  

دوالر أمريكي  ٥٩٣,١٢٢باإلضافة إلى ذلك، بلغت حصة الشركة من اإللتزامات التعاقدية للشركة الحليفة مبلغ 
  . على التوالي ٢٠١١و  ٢٠١٢كانون األول  ٣١أمريكي كما في  دوالر ٧١٨,٣٥٤و

  
  

 ٣١التفاقية شراء الطاقة كما في  اًمن خالل إستخدام المحطة وفق توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية إجمالي فواتير تبلغ 
  :ما يلي ٢٠١١و ٢٠١٢كانون األول 

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

  ٣٠,١٦٧,٩٢٨   ٣٠,٤٥٣,١٢٠ خالل سنة
 ١٢٣,٦٠٩,٣١٢  ١٢٤,٨٣٧,٣٩٢ بعد سنة حتى خمس سنوات

 ٢٣٧,٥٤٧,٣٩٢  ٢٠٥,٨٦٦,١٩٢ أكثر من خمس سنوات
 ٣٩١,٣٢٤,٦٣٢  ٣٦١,١٥٦,٧٠٤ 



  

  ٢١

 القيمة العادلة لألدوات المالية .٢٥
الذمم والنقد المعادل من النقد و الموجودات المالية تتألف. تتكون األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية

وبعض المطلوبات طويل األجل  المطلوبات المالية من القرضتتألف  .المدينة وبعض الموجودات المتداولة األخرى
  . المتداولة األخرى

  

  .القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية

 إدارة المخاطر .٢٦

إن الهدف من هذه . وبعض المطلوبات المتداولة األخرى تتألف المطلوبات المالية للشركة من قرض طويل األجل
باإلضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة عدة موجودات مالية مثل الذمم . المطلوبات المالية هو تمويل نشاطات الشركة
  .والتي تنشأ بشكل مباشر من نشاطات الشركةعادل النقد الموالنقد المدينة وبعض الموجودات المتداولة األخرى و

إن المخاطر األساسية الناتجة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر 
إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر  يقوم مجلس. السيولة ومخاطر العمالت األجنبية

  :والتي تتلخص بما يلي
  مخاطر أسعار الفائدة

كانون  ٣١يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في 
  .مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة ،٢٠١٢األول 

تتمثل حساسية قائمة الدخل الموحدة بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح الشركة لسنة واحدة، ويتم 
ال . ٢٠١١و ٢٠١٢كانون األول  ٣١حتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير كما في إ

ومعاكس ألثر الزيادة المبينة  الفائدة مساوٍ إن أثر النقص المتوقع في أسعار .يوجد تأثير مباشر على حقوق الملكية للشركة
  :أدناه

 
 

  الزيادة  
  في سعر الفائدة 

األثر على ربح 
 السنة

 دوالر أمريكي  أساسنقطة    
٢٠١٢      

 )١١,٠٠٠(  + ١٠   دوالر أمريكي 
 
 

  
   

٢٠١١      
 )٢٢,٣٢٣(  + ١٠   دوالر أمريكي 

  مخاطر االئتمان 
ستخدام محطة الطاقة لتوليد إوالناتجة عن  الشركة التابعةئتمان ناتجة عن أن كافة إيرادات االشركة معرضة لمخاطر 

يتوجب على سلطة الطاقة تزويد  التفاقية شراء الطاقة، وفقاً. الطاقة الكهربائية متأتية من طرف واحد وهو سلطة الطاقة
لم تقم سلطة  الموحدة حتى تاريخ هذه القوائم المالية. دوالر أمريكي ٢٠,٠٠٠,٠٠٠الشركة بكتاب اعتماد بنكي بمبلغ 

  .الطاقة بتزويد شركة غزة لتوليد الكهرباء بكتاب االعتماد كما هو مطلوب وفقاً التفاقية شراء الطاقة
لمخاطر االئتمان قد  وشركتها التابعةلمخاطر االئتمان الناتجة عن موجودات مالية أخرى فإن تعرض الشركة  بالنسبة

  .ينجم عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية
   



  

  ٢٢

  مخاطر السيولة
الحفاظ على ومن مخاطر السيولة من خالل توفير إمكانية الحصول على تسهيالت بنكية  وشركتها التابعةتحد الشركة 

ومتابعة تحصيل الذمم المدينة من سلطة  لتزاماتهما المتداولة وتمويل نشاطاتهما التشغيليةإرصيد من النقد مناسب لتغطية 
على  ٢٠١١و ٢٠١٢كانون األول  ٣١فيكما ) غير مخصومة(يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية  .الطاقة

 :أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي

  أشهر ٣أقل من  
١٢ – ٣  

  أشهر
أكثر من سنة إلى 

 المجموع  سنوات ٥

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
        ٢٠١٢كانون األول  ٣١

 ١٢,٤١٧,٤٢٧  ٩,٧٠٦,٣٩٦   ٢,٧١١,٠٣١  - قرض طويل األجل
 ١٥,٢١٩,٩١٥  -  ١٢,١٠٧,٩٧٢  ٣,١١١,٩٤٣ مطلوبات متداولة أخرى

 ٢٧,٦٣٧,٣٤٢  ٩,٧٠٦,٣٩٦  ١٤,٨١٩,٠٠٣  ٣,١١١,٩٤٣ 
        ٢٠١١كانون األول  ٣١
 ٢٠,٣٥٨,٥٤٧  ٢٠,٣٥٨,٥٤٧  -  - األجل ةض طويلوقر

 ٤,٥٣٦,٨٨٨  ٢,٨٦٣,٣٧٦  ١,٦٧٣,٥١٢  -  تسهيالت ائتمانية
 ٧,٢٦٥,٠٥٩  -  ٦,٥٥٣,٣١٩  ٧١١,٧٤٠ مطلوبات متداولة أخرى

 ٣٢,١٦٠,٤٩٤  ٢٣,٢٢١,٩٢٣  ٨,٢٢٦,٨٣١  ٧١١,٧٤٠ 

  مخاطر العمالت األجنبية
مقابل الدوالر األمريكي الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف يبين 

ومعاكس ألثر  مساوٍ العمالتإن أثر النقص المتوقع في أسعار  .مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة ،العمالت األجنبية
 :الزيادة المبينة أدناه

 

الزيادة في سعر 
اليورو  صرف

  مقابل
  الدوالر األمريكي

األثر على ربح 
  السنة

الزيادة في سعر صرف 
  الشيقل اإلسرائيلي

  مقابل
  الدوالر األمريكي

ربح  علىاألثر 
  السنة

الزيادة في سعر 
صرف الكورون 
  السويدي مقابل

  الدوالر األمريكي
 ربح األثر على
 السنة

 دوالر أمريكي  %  دوالر أمريكي  %  دوالر أمريكي  % 
٢٠١٢             

 ٢٣٧,٠٩٢  +١٠  )٧,٠٠١(  +١٠  )٢,٥٤٤(  +١٠ دوالر أمريكي
             

٢٠١١             
 ٢٩,٢٥٧  +١٠  )١٤,٠٧٣(  +١٠  )٢٤,٨٦٠(  +١٠ أمريكي دوالر

 إدارة رأس المال .٢٧
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط 

  .الشركة ويعظم حقوق الملكية
هذا ولم تقم . تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات  ظروف العمل

الشركة بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة 
تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي اإلجباري واألرباح المدورة  إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال. السابقة

دوالر أمريكي  ٧٨,١٤٢,٨١١مقابل  ٢٠١٢كانون األول  ٣١دوالر أمريكي كما في  ٨٠,٥٥٧,٣٥٢والبالغ مجموعها 
  .٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

  تركيز المخاطر في المنطقة الجغرافية .٢٨
 الممتلكاتالتي تتمثل بشكل رئيسي من الشركة وإن موجودات . فة أنشطتهما في غزةكا وشركتها التابعةتمارس الشركة 

الشركة إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في غزة يزيد من خطر ممارسة . واآلالت والمعدات تقع في غزة
  .ها من خالل عملياتهاألنشطتها التجارية ويمكن أن يؤثر سلباً على أدائها وعلى القدرة على إسترداد موجودات


